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Woord vooraf
Ogen dicht en ik ben terug in het Kamerlingh Onnes Laboratorium. Niet de grijze
meethal in het bètapark buiten de stad die nu die naam draagt, naast het
scheefhangende Oortgebouw, maar het labyrint aan het Steenschuur, tegenover
het Van der Werffpark, hartje Leiden. Nu is het gebouw getransformeerd tot locatie
van de Rechtenfaculteit en is de oude naam die sinds 1932 in gouden letters op de
daklijst prijkte ingekort tot KAMERLINGH ONNES. De uitstulpingen van het hoofdgebouw,
inclusief het lokaal waar Heike Kamerlingh Onnes op 10 juli 1908 helium vloeibaar
maakte, zijn afgebroken om ruimte te bieden aan nieuwbouw. Maar die nederlaag
deert mij niet en in gedachten laat ik de toegangsdeur aan de Nieuwsteeg achter
me in het slot vallen, loop rechts het trapje op en langs
instrumentmakerswerkplaatsen gaat het richting kamer 1, naar de ramen van
Zeeman.
September 1969 zag ik die ramen voor het eerst, toen ik als eerstejaarsstudent
natuurkunde door het laboratorium dwaalde. Overal rare trapjes, geheimzinnige
doorsteekjes, aanbouwtjes en verscholen ruimtes waar pompen pruttelden en heren
in ruitjesoverhemd zich blijmoedig over elektronica of koudeflessen (cryostaten)
bogen, op jacht naar het absolute nulpunt. Wat een bijeengeraapt gebouw! Dat
kwam door Heike. Zodra hij in 1882 als nieuwe hoogleraar experimentele
natuurkunde de noordvleugel van het laboratorium onder zijn hoede kreeg, besloot
hij tot een grondige verbouwing en, toen de chemie en de anatomie maar niet uit
het resterende deel van het gebouw verdwenen, tot een eindeloze reeks
uitbreidingen. Als een gezwel dijde het complex uit, de hoek om langs de Langebrug,
de achtertuin en voortuin in. Functionaliteit zegevierde over esthetiek.
Aangekomen bij het hoofdgebouw sla ik linksaf. Halverwege de gang met geblokte
tegelvloer en kil licht zijn ter rechterzijde, hoog in de muur, drie glas-in-loodramen
geplaatst, elk 1,75 bij 0,72 meter groot. Samen beelden ze de ontdekking - en
verklaring - uit van het Zeeman-effect. Dat verschijnsel, de splitsing (verbreding)
van licht onder invloed van een magnetisch veld, is augustus/september 1896 door
Pieter Zeeman in het vertrek achter de ramen ontdekt. Namens de Zeeuw bood
chef Kamerlingh Onnes een
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eerste artikel over het effect aan in de Akademie van Wetenschappen, waarna
Lorentz binnen twee dagen met een verklaring kwam. In 1902 ontvingen
experimentator en theoreticus samen de Nobelprijs voor de natuurkunde. Twintig
jaar later eerde Kamerlingh Onnes zijn twee vrienden met de ramen. Ingetogen en
streng van vorm en kleur vragen ze om aandacht. Ik kijk omhoog en zie Zeeman
ingespannen naar natriumlicht tussen elektromagneten turen, terwijl Lorentz formules
weegt. Kunst en wetenschap vloeien samen in geometrisch glas-in-lood, uitgevoerd
in een stijl die aan Bart van der Leck doet denken.
Pas jaren na mijn kennismaking met de Zeeman-ramen viel mijn oog op de naam
van de kunstenaar: Harm Kamerlingh Onnes. Harm, zo bleek, was de zoon van
Menso Kamerlingh Onnes, Heikes broer en zelf ook kunstenaar. Er waren dus meer
Kamerlingh Onnessen, en naast aanleg voor natuurwetenschap kon de familie
bogen op artistiek talent. Hoe zat dat? Lang bleef die vraag sluimeren, tot ik besloot
mijn plezier in wetenschapsgeschiedenis én schrijven te combineren door me aan
een biografie van Heike te zetten. Sindsdien woelt de familie Kamerlingh Onnes
door mijn hoofd en zijn het goede bekenden.
Echtvoor me te spreken begon de wetenschapsgeschiedenis in 1989, toen ik in
Utrecht de colleges van prof. dr. H.A.M. Snelders volgde, met bijbehorende
werkcolleges van zijn staf. Ik was leraar natuurkunde op College Leeuwenhorst in
Noordwijkerhout en iedere woensdag na het vijfde uur, terwijl 6 vwo de kantine
opzocht, stoof ik per auto naar de Utrechtse Nieuwe Gracht, naar het knusse, met
boeken volgestouwde pand achter de vroegere Hortus Botanicus, waar het Instituut
voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen toen nog gevestigd was.
Leeuwenhorst-rector Martien Heus roosterde mij die middagen grootmoedig uit:
docenten die nascholing zo gretig beoefenden legde je geen strobreed in de weg.
‘Van Thales tot Bohr’, zoals Snelders' overzichtscollege heette, boeide zeer en ook
het wetenschapshistorische handwerk op de werkcolleges sprak me aan. Utrecht
is het onbetwiste startpunt van deze Kamerlingh Onnes-biografie.
En zo begon ik me in 1990 op mijn onderwerp te oriënteren. Ik sprak met prof.
dr. R. de Bruyn Ouboter, die aan het Steenschuur in de kamer zetelde die eens
Kamerlingh Onnes toebehoorde. Ik zocht in Heeze prof. dr. H.B.G. Casimir op, die
in zijn autobiografie Het toeval van de werkelijkheid uitvoerig over zijn Leidse jaren
had geschreven. Ik belde prof. dr. G.J. Sizoo, die in de jaren twintig met Onnes aan
supergeleiding had gewerkt. En hoe meer van die gesprekken ik voerde, hoe sterker
het besef doordrong dat een biograaf niet voorzichtig genoeg kan zijn met oude
herinneringen, dat hij er beter aan doet zich tot de archieven te wenden. Over
Kamerlingh Onnes
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doen vele verhalen de ronde en vaak zijn ze niet eens half waar. Zo voegde de zoon
van een leerling van Kamerlingh Onnes me toe dat de oude baas een nukkige man
was. Toen het Leids studentencorps na de aankondiging van het vast maken van
helium om een staafje van het spul had gevraagd, zou Onnes dat allerminst hebben
kunnen waarderen. Nu had Sizoo me juist verteld dat volgens Onnes de belangrijkste
eigenschap van een fysicus het hebben van ‘een goed humeur’ was. En vast helium
kwam in Leiden pas in beeld in de zomer van 1926, een klein halfjaar na Onnes'
dood.
Naar de archieven dus. Zijn de papieren en andere bescheiden van Lorentz,
Zeeman en Van der Waals keurig geordend en gecatalogiseerd, en wordt het
beschikbare materiaal op één locatie bewaard (het Rijksarchief in Noord-Holland,
Haarlem), de archieven van Kamerlingh Onnes en Keesom (jarenlang Onnes'
conservator en in 1924 samen met Wander de Haas zijn opvolger) zijn lang niet zo
mooi ontsloten. Het grootste deel ligt in Museum Boerhaave. Toen
bibliothecaris-archivaris Harry Leechburch Auwers, die mij al die jaren zeer ter wille
is geweest, in 1990 de dozen voor het eerst voor mij uit de kluizen van het
Boerhaave-depot opdiepte, was het Kamerlingh Onnesarchief grof beschreven en
het Keesomarchief helemaal niet. Tien jaar later verhuisde het Boerhaave-materiaal
tijdelijk naar Haarlem, waar Paula Velthuys, die eerder de archieven van Zeeman
en de wiskundige Beth had geordend en gecatalogiseerd, zich aan de taak zette
dat varkentje ook voor Kamerlingh Onnes en Keesom te wassen.
De plannen waren prachtig: het te ontsluiten Boerhaave-materiaal van Kamerlingh
Onnes en Keesom samen met het reeds ontsloten Haarlemse Keesomarchief, in
de jaren negentig door een nazaat geschonken, en het Van der Waalsarchief,
tezelfdertijd vanuit een dressoir in het Amsterdamse Van der Waalslaboratorium
naar Haarlem overgeheveld, in één catalogus onderbrengen. Maar door het vertrek
van Velthuys in 2002, en het vervagende profiel van Haarlem als centrum voor
wetenschapsarchieven, is dat alles op losse schroeven komen te staan. Onnes
keerde voorzien van een adequate (maar voorlopige) inventaris naar Leiden terug,
maar aan Keesom was Velthuys niet toegekomen. Niemand in Haarlem die het ter
hand lijkt te nemen.
In 1990 bevond zich op zolder van het oude Kamerlingh Onnes Laboratorium aan
het Steenschuur een flinke hoeveelheid archiefmateriaal, waar ik via De Bruyn
Ouboter toegang toe had. De meeste ruimte werd ingenomen door het zogeheten
‘overdrukkenarchief’: lades vol overdrukjes van wetenschappelijke publicaties van
Onnes' collega's uit tijdschriften als Annalen der Physik, Philosophical Magazine en
Annales de Chimie et de Physique. Elk per definitie niet uniek maar in zijn totaal
bood het een inkijkje in de contacten
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die Leiden met de rest van de internationale wetenschappelijke wereld onderhield.
In de loop van de jaren negentig, op het moment dat de laatste fysici het Steenschuur
vaarwel zeiden en ik aan zo'n sociogram nog niet was toegekomen, is het voor een
deel geruimd. De selectie overdrukken die de verhuizing naar het
Huygenslaboratorium wel overleefde zit nog altijd in verhuisdozen, bijna niemand
weet waar.
Al snel bleek me dat vóór 1990 al een substantieel deel van het zolderarchief was
afgevoerd naar de fietsenstalling in de kelder onder het toenmalige bestuursgebouw
van de Leidse universiteit aan de Stationsweg. Bij dat materiaal zaten mappen die
verslag deden van de besteding van de gift van $ 100.000 die de Rockefeller
Foundation in 1924 het Leidse laboratorium schonk. Ook lag er een uitvoerige
correspondentie met betrekking tot de kwestie van de ‘ontplofbare toestellen’. Die
speelde in de jaren 1895-1898, toen eerst de gemeente Leiden en later ook het
college van curatoren van de universiteit het Natuurkundig Laboratorium met zijn
explosieve gasflessen en ontplofbare toestellen (en dat op een steenworp afstand
van de plek waar in 1807 het kruitschip de lucht in vloog) uit de binnenstad wilden
verbannen.
Correspondentie met curatoren, het laboratoriumarchief van conservator Keesom,
het lag allemaal in die kelder. Op weg waar naartoe? Bijna niemand wist het, een
enkeling sprak van ‘schoning’ op een plaats elders in het land volgens vastgestelde
regels, waarna het deel dat wel waardevol was naar de universiteitsbibliotheek zou
verhuizen. Ik was er weinig gerust op. In 2002, toen ik het ‘Stationswegarchief’
opnieuw wilde raadplegen, bleek het nog intact. In de tot bestuursgebouw
omgetoverde oude universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg stond alles in dozen
op de afdeling DIA (documentaire informatievoorziening en archiefbeheer). In mei
2004 was een beperkt deel van het materiaal naar archiefdozen overgeheveld en
van een grove inventaris voorzien. Voor een ordentelijke ontsluiting ontbrak tijd en
kennis. De weg naar de Leidse universiteitsbibliotheek is nog lang.
Het materiaal dat in de jaren negentig van het Steenschuur naar de polder is
verhuisd ligt verspreid over diverse verdiepingen in het Huygenslaboratorium. Er is
een kast met oude foto's. Boeken en brochures staan op de bovenste verdieping,
samen met de installaties voor de centrale verwarming. In een werkkamer liggen
laboratoriumcorrespondentie, mappen met speciale onderwerpen (elektrische
installatie, hinderwetvergunningen, correspodentie met de marine over
Brotherhoodpompen) en materiaal over de instrumentmakersschool. En op weer
een andere verdieping staan onaangeroerde verhuisdozen, onder andere met
papieren over het monumentale ‘Die Zustandsgleichung’, een groot overzichtsartikel
dat Kamerlingh Onnes
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en Keesom in 1912 in de Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften
publiceerden. Ieder overzicht ontbreekt.
Flinke happen uit de correspondentie zijn getranscribeerd door dr. J. Coremans,
gepensioneerd directeur-beheerder van het Huygenslaboratorium. Ik heb er dankbaar
gebruik van gemaakt. In 2002 is Coremans plotseling overleden. Sindsdien ligt de
ontsluiting van het archief stil. Het ideaal van één Kamerlingh Onnesarchief,
ordentelijk geïnventariseerd en goed toegankelijk, is lang niet verwezenlijkt.
Wat niet wegneemt dat medewerkers van het Rijksarchief in Noord-Holland, DIA
en de Leidse natuurkunde mij bij mijn naspeuringen altijd zeer behulpzaam zijn
geweest. Dat geldt evenzo voor de bibliothecarissen en archivarissen van andere
archieven die ik heb geraadpleegd: Groninger Archieven, Kamerlingh
Onnes-scholengemeenschap, Gemeentearchief van Amsterdam, Delft en Leiden,
Utrechts Archief, Academisch Historisch Museum Leiden, Van der Waalslaboratorium
(Amsterdam), Utrechts Universiteitsmuseum, Technische Unïversiteit Delft afdeling
hydrodynamica, universiteitsbibliotheken van Leiden en Delft, Philips NatLab
(Eindhoven), Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief (Den Haag), Teylers
Museum (Haarlem), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam),
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem), Niels Bohr Archive
(Kopenhagen) en Deutsches Museum (München).
Verder mocht ik de particuliere archieven raadplegen van D.B. Bosscha Erdbrink†,
Titia Frieling-van Osselen, G.A. Kamerlingh Onnes-barones van Dedem, J.C. de
Knegt, G. Prakke-Bijleveld en M.G. Wagenaar Hummelinck†. Ik dank hen zeer. Vele
personen ben ik erkentelijk voor hun hulp. Onder hen (voorzover niet eerder
genoemd): Klaas van Berkel, Rienk Bijma, Dirk A. Buiskool, Dorien Daling, Kostas
Gavroglu, H.A.L. de Haas, H.P. van Heel, L. Hettinga, Aukje Holtrop, Johan Jeltema,
mr. H.M.A. Kamerlingh Onnes †, Jeanne Kamerlingh Onnes, P.W. Kasteleijn †,
P.H.M. Keesom, Peter Kes, Anne Kox, Anneke Levelt Sengers, Paul H.M. Meijer,
F.T.M. Nieuwstadt, Marieke van Oostrom en Arent Pol.
Veertien jaar geleden begon ik aan deze biografie, maar tot januari 2002 voelde
dat vooral als lopen met een steentje in je schoen. Per 1994 zei ik het onderwijs
vaarwel en trad toe tot de redactie wetenschappen van NRC Handelsblad. Weg vrije
tijd. De biografie werd iets voor later. In 2002 veranderde die situatie radicaal toen
ik aangesteld werd als eerste journalist in residence van het NIAS, het Netherlands
Institute for Advanced Study. Ik ben Ben Knapen en Mai Spijkers van PCM Uitgevers
en (toenmalig) NIAS-rector Henk Wesseling zeer dankbaar voor het initiatief en voor
hun keuze, en de hoofdredactie van NRC Handelsblad voor hun grootmoedigheid
mij een tijdje
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los te laten. Het NIAS was heerlijk, de faciliteiten superieur, de geleerden stimulerend
en binnen een dag was ik vergeten dat ik journalist was.
Toen ik in Wassenaar begon, was ik vastbesloten op Kamerlingh Onnes en de
Leidse lage temperaturen te promoveren. Lang heb ik geaarzeld of een biografie
annex proefschrift naast wetenschapshistorici ook de mij vertrouwde lezers van de
bijlage Wetenschap & Onderwijs en andere leken zou kunnen aanspreken. Waarom
niet? Toen ik die knoop had doorgehakt en besloot een poging te wagen, was het
tijd begeleiders te zoeken. De wetenschapshistorici Rob Visser, Teylers hoogleraar
in Leiden, en Frans van Lunteren, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, dank ik dat
ze als promotoren wilden optreden. Ik zie terug op prettige voortgangsgesprekken
op de Uithof in Utrecht, waar beiden aan het Instituut voor Geschiedenis en
Grondslagen van de Wiskunde en de Natuurwetenschappen ook een aanstelling
hebben. Hun deskundige op- en aanmerkingen op mijn teksten, opbouwende kritiek,
nuttige tips en praktische adviezen waren voor mij zeer waardevol.
In die Wassenaarse ambiance van voorname beuken en speelse eruditie kreeg
de Onnes-biografie zijn echte start. Een halfjaar kon ik voluit aan de slag en ik
genoot. Als het NIAS is uitgevonden om zijn gasten het beslissende duwtje te geven
dat vermaledijde prachtboek eindelijk eens te schrijven, is die missie in mijn geval
wonderwel geslaagd. Toen ik vertrok stonden er pas twee van de circa 35
hoofdstukken op papier - de meeste tijd was heengegaan met archiefonderzoek en
het verzamelen van literatuur - maar ontegenzeggelijk was een point of no return
gepasseerd. Na de zomer ging ik terug naar de krant, naar de steenwoestijn
Rotterdam-Alexander, maar die biografie liet ik me niet meer afpakken. Twee jaar
heb ik in twee werelden vertoefd. Ik ben mijn collega-wetenschapsredacteuren zeer
erkentelijk voor hun geduld met een chef die soms vaker dan ze lief was met zijn
gedachten in de kou vertoefde.
Maar het meest te lijden had mijn gezin. Hoe vaak ben ik er niet tussenuit
geknepen om te Kamerlingh Onnessen. Gelukkig heb ik een echtgenote die zelf is
gepromoveerd, dat scheelt. Petra, Iris en Felix: aan jullie draag ik deze biografie
op.

Leiden, december 2004
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Inleiding
Het was Bastiaan Willink die in 1980 in een artikel in Hollands Maandblad de term
1
‘Tweede Gouden Eeuw’ introduceerde. Of beter gezegd: herintroduceerde, onwetend
van de toespraak die Melchior Jan Bos in 1914 als rector van het Groninger
studentencorps Vindicat atque Polit afstak ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan
van zijn universiteit. Ook Bos had het over de tweede gouden, ja zelfs diamanten
2
eeuw. Gedoeld werd op de periode rond 1900, toen de natuurwetenschap in
Nederland bloeide, met als meest in het oog springende getuigen de Nobelprijzen
voor Van 't Hoff (1901). Lorentz en Zeeman (1902), Van der Waals (1911) en
Kamerlingh Onnes (1913). Een lange periode van terugval was afgesloten, eindelijk
had Nederland weer geleerden van het kaliber Christiaan Huygens, Antoni van
Leeuwenhoek en Jan Swammerdam.
Willink promoveerde in 1988 op een onderzoek naar de oorzaken van
bloeiperioden in de natuurwetenschappen, in Nederland en elders in Europa. Die
studie heeft brede aandacht gekregen en al snel raakte de term ‘Tweede Gouden
Eeuw’ ingeburgerd. Niettemin is kritiek op Willinks aanpak mogelijk. Opvallend detail
in zijn overzichtslijst van toponderzoekers (die letterlijk langs de meetlat zijn gelegd
via telling van het aantal kolommen dat de Poggendorf-overzichten hun toebedeelde)
3
is het ontbreken van de hoofdpersoon van dit boek, Kamerlingh Onnes. Op een
studiemiddag over de rol van de Akademie van Wetenschappen in de Tweede
Gouden Eeuw, op 21 september 2001 in het Trippenhuis, vroeg Klaas van Berkel
zich af of de onderwijshervormingen van 1863 (invoering van de hbs) en 1876
(nieuwe wet op het hoger onderwijs) werkelijk zo bepalend waren als Willink deed
voorkomen - zelf opperde Van Berkel de toenemende sociale dynamiek aan het
4
eind van de negentiende eeuw als bredere oorzaak. En wanneer stopt die Tweede
Gouden Eeuw eigenlijk, bij de Eerste of de Tweede Wereldoorlog? In het Trippenhuis
bepleitte W.W. Mijnhardt zelfs het afdanken van de term Gouden Eeuw, Eerste én
Tweede, omdat deze ‘schatplichtig’ zou zijn aan een ‘heel specifieke, tijdgebonden
en direct met de culturele preoccupaties van 1900 verbonden zienswijze op de
Nederlandse
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5

geschiedenis’. Intussen haalde de Tweede Gouden Eeuw het ijkpunt 1900 van Jan
6
Bank en Maarten van Buuren en is de wetenschapshistorische belangstelling voor
die periode flink toegenomen.
De Nederlandse natuurkundigen van de Tweede Gouden Eeuw maakten met
7
hun vier Nobelprijzen Nederland tot ‘ein Grossmacht in der Physik’. Onbetwist
centrum van die vaderlandse fysica was Leiden. Maar die positie weerspiegelt zich
niet in de overzichtsstudies die tot op heden over de Nederlandse fysica (en fysici)
zijn verschenen. De Utrechtse fysica van W.H. Julius en L.S. Ornstein was in 1994
8
het onderwerp van het proefschrift van Han Heijmans, terwijl Buys Ballot in 1953
9
een biografie kreeg (geschreven door zijn opvolger E. van Everdingen Jr.). Ad Maas
10
promoveerde in 2001 op de Amsterdamse fysica van 1877 tot 1940. Over J.D. van
der Waals, wiens baanbrekende proefschrift uit 1873 over de continuïteit tussen
een vloeistof en zijn damp het begin van de Tweede Gouden Eeuw markeert,
verscheen in 1985 een Russische biografie die elf jaar later een Engelse editie
11
kreeg: Van der Waals and molecular sciences.
Maar overzichtsstudies over de Leidse en Groningse natuurkunde ontbreken.
Was de noordelijke fysica van Haga en Wind kleinschalig en zonder veel uitstraling,
in Leiden deed Kamerlingh Onnes aan Big Science. Zowel hij als zijn vriend Lorentz,
die de theoretische natuurkunde bestierde, genoot internationale faam. Alle reden
om dit wetenschapshistorische gat te dichten. Dit boek richt zich op de Leidse
experimentele natuurkunde tijdens het bewind-Onnes. Lorentz is in handen van A.J.
Kox, in Amsterdam hoogleraar geschiedenis van de natuurkunde. Naar zijn selectie
uit Lorentz' correspondentie en biografie wordt de nodige jaren uitgezien - hopelijk
komt het goed. Leven en werk van Paul Ehrenfest, die Lorentz in 1912 opvolgde,
zijn het onderwerp van Martin Kleins biografie Paul Ehrenfest. The making of a
12
physicist. Helaas is deel twee, over de periode na de Eerste Wereldoorlog tot de
tragische zelfmoord in 1933, nog altijd niet verschenen en het lijkt onwaarschijnlijk
dat het er nog van komen zal.
Toen Heike Kamerlingh Onnes op 11 november 1882 in Leiden als hoogleraar
aantrad wist hij precies wat hij wilde: de moleculaire theorieën van zijn ‘hooggeachte
vriend’ Van der Waals aan experimentele controles onderwerpen en uitbouwen.
Dat programma resulteerde in het opzetten van een wereldwijd uniek cryogeen
laboratorium, een technisch geavanceerde en grootschalige koudefabriek waar aan
de lopende band experimenten op hoog niveau werden verricht. De centrale vraag
in dit boek: hoe kon die onderneming, voor het Nederland van het laatste kwart van
de negentiende eeuw bepaald uitzonderlijk, zo glansrijk slagen? En daarvan afgeleid:
wat gaf de

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

15
doorslag, Onnes' kwaliteiten als wetenschapper, zijn organisatietalent, of zijn
persoonlijkheid? Deze studie wil duidelijk maken dat beide laatste factoren bepalend
zijn geweest.
Nauw in verband met de hoofdvraag staat de keuze voor de vorm: een biografie
- waarover straks meer. Die biografie wil behalve de wetenschap die binnen de
muren van het Leidse laboratorium gestalte kreeg ook de context belichten: juist
die context werpt licht op zijn functioneren als wetenschapper. Wie waren Onnes'
tijdgenoten? Hoe zag zijn omgeving eruit? Hoe ging hij om met de overheid, welke
contacten onderhield hij met de industrie? Waarom slaagde hij waar concurrenten
faalden? Welke status genoot hij, nationaal en internationaal? En wie was de mens
Kamerlingh Onnes? Hoe stond hij in zijn tijd, wat waren zijn wortels, zijn stijl, zijn
visie op onderzoek en onderwijs, zijn methode? Welke rol speelde zijn wankele
gezondheid? - altijd dreigde de bronchitis. Wat is de balans van het leven van
monsieur zéro absolu, de man van het absolute nulpunt? Antwoorden op zulke
vragen zijn niet zozeer in gepubliceerde artikelen te vinden als wel in archiefmateriaal:
correspondenties, begrotingen, notitieboekjes, jaarverslagen.
Een samenhangend overzicht van de Leidse lage-temperaturenfysica, in het
bijzonder een biografie van Kamerlingh Onnes, mag tot nu toe ontbroken hebben,
over deelaspecten is het nodige gepubliceerd. Het Leidse onderzoek en de opbouw
van het cryogeen laboratorium (handig gebundeld in de Communications from the
Physical Laboratory at the University of Leiden) staan ‘op lerarenniveau’ beschreven
13
in beide gedenkboeken die Onnes bij de viering van zijn 25-jarig doctoraat (1904)
14
en 40-jarig professoraat (1922) kreeg aangeboden. Die boeken - andere jubilerende
hoogleraren kregen bundels gelegenheidsartikelen zonder veel verband - bieden
een helder overzicht van wat er aan onderzoek speelde. Tegelijk zal het niet verbazen
dat ongerechtigheden en zaken die niet in de kraam te pas kwamen ontbreken,
zoals de ruzie tussen Van der Waals en Onnes over retrograde condensatie en het
pak slaag dat de Berlijnse groep van Walther Nernst aan Leiden uitdeelde op het
gebied van soortelijke warmte. Ook uit 1922 dateert de biografische schets Van
15
Boerhaave tot Kamerlingh Onnes van de Utrechtse chemicus Ernst Cohen. Een
kwart eeuw later verschenen er nog twee, met niet minder bewondering geschreven.
16
Die van August Crommelin (opgenomen in Nederlandsche helden der wetenschap)
is nog het interessantst. Crommelin maakte in 1903 als student zijn entree in het
Leidse laboratorium en vanaf 1907 was hij er conservator en onderdirecteur.
De recente literatuur over de Leidse fysica van Kamerlingh Onnes en Lorentz is
lange tijd gedomineerd - althans onder Nederlandse wetenschaps-

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

16
historici - door een artikel van de historicus Jan Oosterhoff uit 1984: ‘De opkomst
van een “Vaderlandsche Natuurkunde” aan de Leidse Universiteit in de tweede helft
17
van de negentiende eeuw.’ Oosterhoff wees - vier jaar na Willink - vooral de hbs
aan als wegbereider van wat later de Tweede Gouden Eeuw zou gaan heten. Zijn
beschrijving van de Leidse natuurkunde is over het algemeen uitstekend, al zijn de
‘filosofische uittreksels’ die Heike als Gronings student uit de werken van Fichte,
Hegel en Kant gemaakt zou hebben in werkelijkheid wat bescheiden aantekeningen
van het testimoniumcollege van Van der Wijck. Ook Oosterhoffs opmerking dat de
kans dat Onnes in 1882 de leerstoel van Rijke zou overnemen op voorhand niet
groot was, klopt niet: Heike had in Leiden ‘invloedrijke vrienden’ en zag de
benoemingsprocedure met vertrouwen tegemoet. En dat de nieuwbouwplannen
voor de chemie in zijn voordeel zouden hebben gewerkt, klopt evenmin: die
verhuizing, waardoor de fysica het hele laboratorium zou krijgen, was Onnes al kort
na zijn aantreden beloofd maar werd steeds uitgesteld; pas in 1919, in zijn nadagen,
was het zover. Maar het grootste manco van Oosterhoffs artikel is dat het geen stap
buiten Leiden zet, terwijl Onnes' cryogene inspanningen zich toch overduidelijk in
een internationale arena afspeelden.
Sinds het artikel van Oosterhoff is Kamerlingh Onnes aan bod gekomen in diverse
18
biografische bundels voor een breed publiek, waarvan de schetsen van L. Beek
19
en H.N. de Lang het bekendst zijn. Het miniboekje Doctor Diepvries van Marco
20
Daane is in zijn details onbetrouwbaar. Dat geldt eveneens voor Absolute Zero
and the Conquest of Cold, een vlot geschreven koudegeschiedenis door de
21
buitenstaander Tom Shachtman. Accurater - maar zich eveneens beperkend tot
een serie koudehoogtepunten en zonder bronvermeldingen - is Op jacht naar het
absolute nulpunt van Kurt Mendelssohn, een fysicus die de jaren dertig tot en met
22
zestig in Duitsland en Engeland aan het cryogene front vertoefde. Uiterst kleurrijk
zijn de passages over de Leidse natuurkunde in de autobiografie van H.B.G.
23
Casimir. In breder verband figureert die Leidse natuurkunde in Klaas van Berkels
24
In het voetspoor van Stevin en, diepgaander, in een artikel van Frans van Lunteren
over de opkomst van de experimentele natuurkunde in negentiende-eeuws
25
Nederland.
Wetenschapshistorici en fysici hebben sinds 1980 deelaspecten van de Leidse
fysica in kaart gebracht. Zo is de cascade voor het vloeibaar maken van zuurstof
26
beschreven door Anne C. van Helden. Het werk aan mengsels, inclusief de
Amsterdamse component, komt aan bod in een gedetailleerde monografie van
27
Anneke Levelt Sengers. Dat boek zet de verrichtingen op dit (gecompliceerde)
gebied op grondige en overzichtelijke wijze
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uiteen, veronderstelt bij de lezer natuurkundekennis op bachelorniveau, maar een
wetenschapshistorische context bij alle thermodynamica ontbreekt. Die is wel
aanwezig in twee artikelen waarin Per Fridtjof Dahl de supergeleiding in Leiden en
28
29
elders minutieus uiteenrafelde, later ondergebracht in een boek.
Ten slotte zijn er de verrichtingen van het Griekse wetenschapshistorische duo
Kostas Gavroglu en Yorgas Goudaroulis, dat vanaf 1984 een half dozijn artikelen
30
publiceerde. De focus lag op methodologische kwesties, toegespitst op de
ontdekkingen van supergeleiding en superfluïditeit. Het zijn nogal onevenwichtige
stukken, die dan weer de fysica als ging het om een tekstboek uit de doeken doen,
om even later bij een onderwerp historische details te geven of te filosoferen over
de Leidse achterdocht voor generalisaties en overhaaste conclusies. In 1991 zijn
ze geïntegreerd tot inleidende tekst bij een ruime selectie uit de artikelen van Onnes:
Through Measurement to Knowledge. The Selected Papers of Heike Kamerlingh
31
Onnes 1853-1926. Supergeleiding is rijkelijk vertegenwoordigd terwijl instrumentatie,
een wezenlijk onderdeel van het Leidse werk (en succes), ontbreekt. Verder bevat
het boek een met citaten uit de Communications gelardeerd kort overzicht van de
Leidse cryogene hoogtepunten van de hand van R. de Bruyn Ouboter, sinds 1998
emeritus hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Universiteit Leiden.
Wat veel van deze studies gemeen hebben is het veronachtzamen van
archiefmateriaal, met name het Nederlandstalige. En dat terwijl de correspondentie
van Kamerlingh Onnes met Van der Waals, Zeeman, Lorentz en Keesom, om enkele
hoofdrolspelers te noemen, en niet te vergeten met de curatoren van de Leidse
universiteit, pas echt de beweegredenen, tactieken en leiderschapsstijlen in beeld
brengt. Ook gaat geen van de tot nu toe verschenen studies dieper in op de persoon
Heike Kamerlingh Onnes. En juist zijn karakter, sociale instinct, lef, ijzeren wil, visie
en uitgekooktheid waren van doorslaggevend belang voor het welslagen van zijn
missie.
Daarmee is tegelijk een rechtvaardiging gegeven voor de keuze voor een biografie.
Nu is de biografie in kringen van wetenschapshistorici niet onomstreden. In de
begindagen van het vakgebied, eind negentiende eeuw, was de biografische aanpak
overheersend. Maar deze aandacht voor wetenschapsgeschiedenis diende niet
zozeer de geschiedenis zelf, er speelden andere motieven: de voorbeeldfunctie van
32
een roemrijk verleden, het ventileren van morele waarden, nationalisme. De
hagiografie heeft de wetenschapsgeschiedenis weinig te bieden. Grote namen,
anekdotes, het aaneenrijgen van doorbraken - iedereen die de tempel der
wetenschap hielp oprichten krijgt lof toegezwaaid voor de stenen die hij had
33
aangedragen.
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Nog steeds verschijnen er boeken volgens dat stramien.
Het kan ook anders. In zijn artikel ‘In defence of biography’ brak
wetenschapshistoricus Thomas L. Hankins, zelf auteur van een biografie van de
34
Ierse wiskundige Hamilton, een lans voor het genre. Het type biografie dat Hankins
voorstaat voldoet aan drie eisen. In de eerste plaats moet de wetenschap van de
hoofdpersoon niet ontkoppeld worden van het persoonlijk leven, opdat de diepere
beweegredenen voor die wetenschap uit de verf kunnen komen. Die wetenschap
moet zich niet beperken tot publicaties; dat berooft de biografie op voorhand van
iedere waarde voor de wetenschapshistoricus. Die wil weten wat de hoofdpersoon
tot zijn keuzes bewoog, hoe zijn ideeën zich ontwikkelden en op welke manier hij
ze testte. Ook al zijn laboratoriumdagboekjes en (concept) brieven bijna onleesbaar
- ‘overschrijven helpt mij niet,’ zei Onnes; en dat was na het inleveren van kopij voor
een weekblad - en is de betreffende wetenschap voor de biograaf allerminst
gesneden koek, die moeite dient hij zich te getroosten. Een Kamerlingh
Onnes-biograaf die experimentele natuurkunde heeft gestudeerd, kan geen kwaad.
Evenmin is het een nadeel als hij het laboratorium waarin de hoofdpersoon opereerde
uit eigen ervaring kent. ‘Je kunt nauwelijks een biografie schrijven zonder
35
betrokkenheid,’ zei Sem Dresden, auteur van De structuur van de biografie - en
broer van Max Dresden, de biograaf van H.A. Kramers.
Als tweede eis noemt Hankins het integreren van de verschillende aspecten aan
het leven van de hoofdpersoon tot één coherent beeld. En ten derde moet een
36
biografie leesbaar zijn: ‘Writing biography is unquestionably a literary art.’ De lezer
moet geboeid blijven en dat bereikt de biograaf alleen met het inzetten van literaire
middelen als stijl, spanningsboog, dosering, et cetera. Samengevat: ‘A fully integrated
biography of a scientist which includes not only his personality, but also his scientific
work and the intellectual and social context of his times, is still the best way to get
at many of the problems that beset the writing of the history of science.’
De uitdaging is het evenwicht te bewaren. Van Einstein bestaat een biografie die
een badkuip vol familiemisère aanlengt met een vingerhoed wetenschap, terwijl
Abraham Pais' Subtle is the Lord... voor een niet-fysicus vrijwel onbegonnen werk
37
is. Mijn boek houdt zich verre van extremen. Deze biografie van Kamerlingh Onnes
wil de wetenschapsgeschiedenis vooruit helpen én een breed publiek aanspreken.
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0 Proloog: een theekopje helium
De dag dat Heike Kamerlingh Onnes helium vloeibaar maakte werd Leiden het
koudste plekje op aarde. Het was 10 juli 1908, een winderige en natte zomerdag
kort voor de vakantie. Veel nieuws had het Leidsch Dagblad niet te melden. In
Duitsland had de keizer graaf Von Zeppelin, ‘de man die door de constructie van
een werkelijk bestuurbaren ballon wellicht den stoot heeft gegeven tot de grootste
wijziging in het wereldverkeer en de samenleving der volkeren sedert de ontdekking
van het stoomwerktuig’, met zijn zeventigste verjaardag gefeliciteerd. De week
daarvoor had Zeppelin vanuit Friedrichshafen per luchtschip een geslaagd tochtje
naar Zwitserland gemaakt - tijdens de Eerste Wereldoorlog zou het inzetten van
zeppelins voor militair gebruik Onnes' behoefte aan heliumgas danig frustreren.
Verder, zo berichtte de krant, was op de Katwijkse visafslag de eerste nieuwe haring
aangevoerd door de kotter Minister Kuyper en die avond zou bij uitspanning 't Posthof
in Oegstgeest een openluchtoptreden plaatsvinden van ‘Nederland's beroemdste
1
dichter-zanger’ Speenhoff (toegang ƒ 0,25).
Onnes, door zijn vrouw Betsy (Bé) voor dag en dauw gewekt, liet tegen vijf uur
in de ochtend een koetsje voorrijden om hem van Huize ter Wetering, zijn fraaie
buiten aan het Galgewater, naar het Steenschuur te brengen. Daar, in het hartje
van de stad, tegenover het Van der Werffpark, lag het Natuurkundig Laboratorium
waarover hij de scepter zwaaide. Sinds zijn aantreden in 1882 had hij met volharding
en visie een laboratorium voor lage temperaturen in het leven geroepen en vandaag,
de verjaardag van zijn promotie, ging hij een poging wagen weer een stap richting
het absolute nulpunt te zetten.
Op het laboratorium schoot Onnes direct in zijn witte jasje. Zijn technici waren
onder aanvoering van bedrijfschef Gerrit Jan Flim al druk in de weer. De dag ervoor
hadden ze de voorraad vloeibare lucht op 75 liter gebracht en samen met de
hoogleraar-directeur toestellen op lekken gecontroleerd, vacuüm gepompt en gevuld
2
met zuiver gas. Vandaag werd in alle vroegte begonnen met het vloeibaar maken
van waterstof. Terwijl in lokaal Aa de pompen raasden - de waterstofinstallatie was
voorjaar 1906 in gebruik
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genomen - draaiden Onnes en zijn medewerkers driftig aan kranen, koppelden
gasflessen af en aan en letten angstvallig op drukmeters en thermometers. Tijd om
te eten namen ze niet. Om halftwee was er twintig liter vloeibare waterstof in
dewarvaten (thermosflessen) afgetapt, genoeg om in het aangrenzende vertrek,
lokaal E', de aanval op het helium te openen.
Veel kans op slagen gaf Onnes zich niet. Een eerdere poging om het laatste der
‘permanente’ gassen te bedwingen, uitgevoerd in februari, was op een gênante
mislukking uitgedraaid. Bij die gelegenheid zag Onnes een wit, vlokkig wolkje
abusievelijk aan voor vast helium. Bij snelle expansie, zo interpreteerde hij zijn
waarnemingen, werd helium kennelijk direct vast, zoals koolzuursneeuw uit een
brandblusser. Opgetogen telegrafeerde hij James Dewar, zijn directe concurrent te
3
Londen, dat de race gelopen was: ‘Converted helium into solid.’ Ook Menso
Kamerlingh Onnes, die kunstschilder was en met zijn gezin in het Engelse Torquay
verbleef, werd door Bé van het grote nieuws op de hoogte gebracht. ‘Hoe heerlijk
4
dat het zoo prachtig ging!’ schreef een enthousiaste Menso aan zijn geleerde broer.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 maart berichtte dat buitenlandse bladen
veel aandacht hadden geschonken aan Onnes' prestatie. Met enige vertraging (en
vervorming) bereikte het nieuws de Amerikaanse westkust. ‘Helium is Liquefied by
German Professor,’ berichtte de San Francisco Examiner een dag later. ‘Metal
Hereforeto Known Only as a Gas Reduced by Kammerlin Onnes at University of
Leyden.’
Maar al snel bleek dat Leiden te vroeg had gejuicht. Het wolkje bleek bij nader
inzien van waterstof, dat als een onvoorziene verontreiniging in het heliumgas was
achtergebleven en bij het afkoelen was uitgevroren. Spottend spraken de studenten
over ‘halvium’, een grap die Onnes maar matig kon waarderen, temeer daar de
(vak)pers, waaronder de Globe, de Daily Telegraph en Nature, het nieuws over het
‘vaste helium’ direct hadden gemeld zodat er niets anders opzat dan de zaak
5
publiekelijk te herroepen. Dewar had de zaak rechtgezet in The Times, de krant
die hij na Onnes' telegram als eerste van de Leidse ‘triomf’ op de hoogte had gesteld.
De nieuwe poging werd gedaan met 200 liter heliumgas, en 160 liter als reserve
- aanzienlijk meer dan in februari. Het was gewonnen uit thoriumhoudend
monazietzand, een mineraal dat via bemiddeling van Onno Kamerlingh Onnes,
directeur van het Bureau van Handelsinlichtingen te Amsterdam en Heikes broer,
in flinke hoeveelheden uit Amerika via Hamburg naar Leiden was getransporteerd.
Vooral het zuiveren van het heliumgas was een heidens karwei waar vier chemici
maandenlang hun handen vol aan hadden. Door verhitting knalde het gas uit de
zandkorrels waarin het
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De installatie waarmee Kamerlingh Onnes op 10 juli 1908 als eerste helium vloeibaar maakte.
Die dag werd Leiden de koudste plek op aarde.

zat opgesloten. Om verontreinigingen kwijt te raken werd het gas met vloeibare
lucht afgekoeld, boven koperoxide onder toevoeging van zuurstof verbrand en in
samengeperste toestand bij de temperatuur van vloeibare
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waterstof (-253 C) over kool geleid. Alle moeite was niet vergeefs: op 10 juli bleek
het heliumgas wel voldoende zuiver.
Terwijl de waterstofinstallatie vanaf 's morgens halfnegen trouw zijn vier liter per
uur produceerde werd het heliumtoestel vacuüm gepompt en werden de laatste
verontreinigingen uit het heliumgas verwijderd. Eerst ging er vloeibare lucht in het
buitenste (dubbelwandige) vacuümglas, daarna vloeibare waterstof in het binnenste
glas. Om halfdrie kon het afkoelen van het helium beginnen. Na een halfuur was
o

de temperatuur al tot -180 gedaald. Tien voor halfvijf - Bé was inmiddels bezorgd
poolshoogte komen nemen en had haar zwoegende echtgenoot stukjes brood
gevoerd - ging de pomp aan om het helium te laten circuleren. Een uur later stond
het gas op een druk van 100 atmosfeer. De truc was het in een vacuümruimte omgeven door glazen met vloeibare waterstof en vloeibare lucht - te laten
expanderen, waarbij het iets afkoelde, en het terugstromende helium het
aankomende de helium te laten voorkoelen. Hetzelfde principe was toegepast bij
het vloeibaar maken van waterstof, maar of het bij helium ook zou lukken kon alleen
de praktijk leren. Het ging erom spannen in lokaal E'.
Weer leek het fout te gaan. De heliumthermometer wilde nauwelijks zakken en
een tweede thermometer had het begeven. Tot opluchting van Onnes zette de
afkoeling alsnog in en om halfzeven, bij versnelde expansie van het helium, lag de
temperatuur al onder die van vloeibare waterstof. Al schommelend daalde de waarde
o

o

naar -267 , 6 boven het absolute nulpunt. Intussen had Onnes de laatste fles van
de heliumvoorraad aan het toestel gekoppeld. Twintig keer was het helium in de
installatie rond gestroomd en nog altijd was er niet veel meer te zien geweest dan
wat gewarrel.
o

Toen, bij -269 , begon de thermometer opeens een opvallend stabiele waarde
aan te wijzen. Dat was om halfacht. Wat was er aan de hand? De chemicus
Schreinemakers, die net als andere collega's van Onnes poolshoogte was komen
nemen, merkte op dat het net leek of de thermometer in een bad met vloeistof stond.
Hij had gelijk. Toen Onnes nog eens naar het glas met helium tuurde, door
dewarglazen, vloeibare lucht en vloeibare waterstof heen, en er schuin van onder
een lamp op richtte, zag hij de vloeistofspiegel inderdaad staan. Duidelijk was te
zien hoe de stroomdraadjes van de thermometer erdoorheen prikten. ‘Toen het
oppervlak eenmaal gezien was,’ zou Onnes in zijn verslag voor de Nederlandse
Akademie van Wetenschappen schrijven, ‘werd het niet meer uit het oog verloren.
Het stond messcherp tegen de glazen wand.’
Zestig milliliter vloeibaar helium had de proef opgeleverd, net aan een theekopje.
Nadat de circulatie was gestaakt begon het langzaam te verdampen. Om halfnegen,
toen er nog 10 milliliter vloeistof over was, pompte
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Onnes in een poging het helium te bevriezen de damp boven de vloeistof weg.
o

Helaas bleek de afkoeling tot zo'n 1½ boven het absolute nulpunt onvoldoende.
Tien over halftien, met nog enkele milliliters vloeibaar helium in het toestel, stopte
Onnes met experimenteren - het was mooi geweest. ‘Niet alleen de toestellen waren
bij deze proef en hare voorbereiding tot het uiterste belast geweest,’ schreef hij in
het Akademieverslag, ‘ook van mijne helpers was het uiterste gevorderd. Zonder
hun volharding en bezielde samenwerking had niet elk deel van het programma zoo
onberispelijk tot zijn recht kunnen komen als noodig was om dezen aanval op het
helium te doen slagen. Grooten dank ben ik vooral verschuldigd aan den Heer G.J.
Flim, die mij niet alleen als bedrijfschef van het cryogeen laboratorium bij de leiding
der werkzaamheden ter zijde heeft gestaan, doch ook als hoofd van de werkplaats
de constructie der toestellen naar mijne aanwijzing heeft geleid en mij in beide
opzichten de meest intelligente hulp heeft verleend.’
Doodmoe liet Onnes zich naar huis rijden. Met de ervaring van het halvium vers
in het geheugen besloot hij niet onmiddellijk ruchtbaarheid aan het succes van het
vloeibare helium te geven en het nieuws via de Akademie te verspreiden - dinsdag
kregen Nederlandse kranten er langs die weg lucht van; Nature keek ditmaal de kat
uit de boom en berichtte er niet eerder dan op 13 augustus over. Wel lichtte Onnes
dat weekend per brief zijn leerling Pieter Zeeman en leidsman Johannes Diderik
6
van der Waals in, beiden hoogleraar te Amsterdam. Het toeval wilde dat Van der
Waals, wiens theoretisch werk aan gassen en vloeistoffen het baken vormde waarop
Onnes koerste, op maandag 13 juli zijn afscheidscollege gaf. Een mooier cadeau
had Onnes, die verhinderd was, niet kunnen bieden. ‘Zo hoop ik dan op deze wijze
al kan ik niet bij uw afscheid zijn mijn deel bij te dragen tot de voldoening op deze
dag door u te genieten,’ aldus Onnes in zijn brief aan Van der Waals.
Het vloeibaar maken van helium is een mijlpaal in de Nederlandse (en
internationale) natuurkunde. De dag waarop het laatste ‘permanente’ gas bezweek,
10 juli 1908, markeert een eindpunt. Tegelijk ontvouwde zich een nieuw
temperatuurgebied, een braakliggend terrein van extreme koude, vol verrassingen.
Opeens lag de weg open naar de ontdekking van de supergeleiding - in 1911 was
het zover. Jarenlang was Leiden het koudste plekje op aarde. Tot 1923 bezat het
Natuurkundig Laboratorium het monopolie op vloeibaar helium, ook al had
Kamerlingh Onnes zijn aanpak tot in detail gepubliceerd. Hoe kon dat? In 1922 zei
Johan Kuenen, Onnes' collega en beoogd opvolger, het als volgt: ‘Het helium is
alleen daardoor bezweken, dat alle beschikbare middelen in het veld zijn gebracht
en dat het daarmede van alle kanten op strikt systematische wijze is aangegrepen.
Zonder twijfel is
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de overwinning te danken aan het pijnlijk zorgvuldig ontwerpen en uitwerken van
alle, zelfs de kleinste onderdeelen, het in de ban doen van alle overhaasting en het
7
rustig voortgaan op den voorgenomen weg zonder het “eens uit te proberen”.’

Eindnoten:
1 Leidsch Dagblad, 10 juli 1908.
2 Gegevens zijn ontleend aan: H. Kamerlingh Onnes, ‘Het vloeibaarmaken van helium’, Verslagen
der Afd. Nat. van de Kon. Akad. v Wet. 17 (bijvoegsel juni 1908) 163-179. Comm. 108.
3 Telegram HKO aan Dewar, 5 maart 1908, archief Royal Institution.
4 Menso aan Heike, 2 maart 1908, MB, archief HKO, inv.nr. 189.
5 The Globe, 3 maart 1908; Daily Telegraph, 10 maart 1908; Nature, 5 en 12 maart, 16 en 23 april
1908.
6 HKO aan Van der Waals, 11 juli 1908, Rijksarchief in Noord-Holland, Van der Waalsarchief.
HKO aan Zeeman, 12 juli 1908, RANH, Zeeman-archief, inv.nr. 82.
7 Het Natuurkundig Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden in de jaren 1904-1922 (Leiden
1922) 20.
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1 Tussen Schifpot en Noorderhaven
Wie het spoor van Heike Kamerlingh Onnes terug volgt belandt vanzelf in het
wierdengebied van Noordwest-Groningen. Al eeuwen voor het begin van de
jaartelling vestigden zich in een woeste omgeving, nauwelijks beschermd tegen
wind en zee maar aangelokt door vruchtbare kleigrond, de eerste bewoners. Dat
deden ze op plaatsen waar kwelders voldoende hoog waren opgeslibd om voor
‘veilig’ te kunnen doorgaan. In die platte leegte zonder bomen, doorsneden door
geulen en prielen die tweemaal daags zeewater binnenlieten of regenwater van de
Drentse zandgronden afvoerden, waar onstuimige luchten het beeld van het land
bepaalden, boden nederzettingen die kunstmatig waren opgehoogd, met huisafval
en mest of - effectiever - met klei en kwelderzoden, meer bescherming. Aldus
ontstonden tientallen wierden (in Friesland: terpen) die de oude kwelderranden
volgden en die als kralensnoeren in het landschap lagen.
De Romeinen zagen de strijd tussen bewoners en water meewarig aan. Plinius
de Oude (23-79 na Chr.), die als legerofficier het waddengebied bezocht en zich
afvroeg of de grond nu tot het vasteland of de zee behoorde, sprak in zijn Historia
Naturalis van ‘een armzalig volk’ dat ‘in hutten op opgeworpen hoogten of door
henzelf gebouwde verhevenheden’ woonde. ‘Ze lijken op zeevaarders als het water
de omgeving bedekt, op schipbreukelingen als het water is teruggeweken. [...] Ze
grijpen met hun handen modder, dat meer door de wind dan door de zon wordt
gedroogd. Daarmee koken ze hun eten en verwarmen ze hun door de noordenwind
1
verstijfde ledematen.’
De vraag naar meer landbouwgrond leidde in de Middeleeuwen tot de aanleg van
dijken. Zo kwamen er tussen de inhammen van de Waddenzee polders die na
verloop van tijd werden uitgebreid. Duizend jaar later is het resultaat van al dat
menselijk ingrijpen een landschap waar het Reitdiep, tot 1877 de open verbinding
van de stad Groningen met zee, doorheen meandert. Waar bochtige karrensporen
nauwgezet de hoger gelegen delen van het vroegere moerasgebied volgen. Waar
restanten van eeuwenoude dijken, overbodig geraakt door de sluizen bij Zoutkamp,
nog altijd zichtbaar zijn.
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En waar de wierden om de waarde van hun vruchtbare grond zo gretig zijn
afgegraven dat soms alleen een dertiende-eeuws kerkje, altijd met het koor naar
het oosten en met losstaande toren met zadeldak, door de grond wordt opgetild.
In dit getekende Groningse land staat halverwege Feerwerd en Garnwerd, op de
hoek van het Aduarderdiep en de Torensmaweg, een verdwaald complex schuren
opgetrokken uit dieprode baksteen en donkergroen geschilderd hout. Nu zit er een
groothandel in veevoeders, kunstmest, zaagsel en landbouwplastic maar tot 1974
zijn op deze plaats - ‘Schifpot’ in de volksmond - dakpannen, bakstenen en
draineerbuizen gebakken, miljoenen stuks. De ovens waarin dat gebeurde zijn
afgebroken, evenals een groot deel van de droogschuren, maar het oneffen
weidelandschap in de directe omgeving - van sommige percelen is een meter klei
afgegraven - herinnert onmiskenbaar aan de steenfabriek die hier dik een eeuw in
bedrijf is geweest.

Luchtfoto (circa 1950) van de steenfabriek met droogschuren in Feerwerd, in 1855 gesticht
door H.K. Onnes.

Die steenfabriek is in 1855 gesticht door Harm Kamerlingh Onnes, Heikes vader.
Vier jaar eerder was hij verderop aan het Aduarderdiep, even voorbij de wierde
Bolshuizen, zijn eerste ‘tichelwerk’ begonnen en tussen beide fabrieken zou later
2
ook nog een schelpkalkoven verrijzen. Samen met broer Jeipe vormde Harm in
1853 de firma H.K. Onnes & Co, waarin van 1858 (toen er een flink stuk land werd
3
bijgekocht en een nieuwe kapitaalinjectie welkom was) tot 1867 ook Roelof Blomberg
de Boer uit Feerwerd deel-
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nam. Tot 1879 had het bedrijf, dat kantoor hield aan de Kleine der Aa in de stad
Groningen en tevens in bouwmaterialen handelde, de wind in de zeilen en leefde
de familie Onnes in welstand met een jaarinkomen dat volgens de belastingkohieren
4
opklom tot ƒ 3000, evenveel als dat van de directeur der Rijks-hbs. Toen deed de
landbouwcrisis zich gelden, stokte de afzet bij dalende prijzen en ontsnapte de
fabriek ternauwernood aan faillissement.
Groningse tichelwerken waren er al in de Middeleeuwen. In 1193 werden in de
kerk van het klooster Aduard - dat twee eeuwen later het Aduarderdiep liet graven
ter verbetering van de afwatering - stenen verwerkt die ter plaatste waren gebakken.
Bleef de toepassing van steen aanvankelijk beperkt tot kerken, kloosters, borgen,
een enkele boerderij en wat huizen voor de stedelijke elite, rond 1850 nam de vraag
sterk toe. De spoorwegen zaten dringend verlegen om bakstenen voor stations en
viaducten, de bloeiende agrarische sector stimuleerde herenboeren tot tal van
bouwactiviteiten en de nieuwe Vestingwet van 1874 had onder andere tot gevolg
dat de stad Groningen buiten de stadswallen mocht bouwen. In dit gunstige klimaat
schoten de steenbakkerijen als paddestoelen uit de grond; aan het Aduarderdiep
stonden er op een gegeven moment vijf. Er werd vooral voor de lokale markt
geproduceerd. Het financiële risico was beperkt: hoge investeringen waren niet
vereist en terugkeer naar een gewoon landbouwbedrijf bleef altijd een optie. Ook
de familie Onnes, van huis uit kooplieden, waagde de gok, Harm in 1851 als eerste.
Het succes kwam snel en in etappes werd er flink grond bijgekocht. Harm ontpopte
zich zelfs als uitvinder: de schelpkalkoven draaide volgens een gepatenteerd proces
dat hij had bedacht.
Heike, geboren op 21 september 1853, zal als kind de steenfabrieken en de
kalkoven van zijn vader machtig mooi hebben gevonden. Tijd om rond te neuzen
was er in overvloed. De zomers bracht de familie Onnes door in hun buitenhuis in
Feerwerd, een witgepleisterde villa met groene kozijnen en goten, omringd door
5
bomen en struikgewas en in de dorpsmond ‘Onnesbörg’ geheten. Ongetwijfeld
heeft Harm in de rol van trotse vader zijn oudste zoon meegetroond op
inspectietochten over het bedrijfsterrein. Of zwierf Heike in zijn eentje rond - actie
te over in een steenfabriek. Na de vakantie trok het gezin Onnes weer naar de stad,
per trekschuit of ‘snik’ een kleine vier uur varen. De kinderen mochten hun mooiste
zelfgemaakt keramiek meenemen. In de tuin van Zoutstraat 16, het pand bij de
Noorderhaven dat Harm in 1866 kocht, vonden de huidige bewoners bij het in de
oude staat herstellen van de tuin een uit Feerwerdse klei gebakken speelgoedpaard.
6
Schifpot was een prima plek voor een steenfabriek. In de directe omge-
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ving lag de vette zeeklei voor het opscheppen en door een hoog ijzergehalte en de
afwezigheid van kalk leverde die een helder rode baksteen op die veel Groningse
bouwwerken een karakteristiek aanzien geeft. De klei lag in lagen van nog geen
meter dik direct onder de bouwvoor, wat het voordeel gaf dat er geen diepe putten
ontstonden en de afgegraven grond, nadat de teellaag was teruggekruid, als weiland
in gebruik kon blijven. De klei werd door plaatselijke dagloners (‘bolkers’) met de
hand gestoken en per kipkar - later ook per lorrie - naar de steenfabriek (‘tichelwerk’)
gereden. De tweede grondstof, turf, kwam uit de veengebieden aan weerszijden
van de grens met Drenthe en werd per schip aangevoerd.
Opvallend genoeg was de productie op de Groninger steenfabrieken in handen
van seizoenarbeiders uit het Duitse vorstendom Lippe. Al sinds de zeventiende
eeuw trokken in het voorjaar duizenden ‘Lipsker’ naar het ‘rijke’ Nederlandse
kustgebied om er, tweehonderd kilometer van huis, gras te maaien, turf te steken
of stenen te bakken. In dat laatste raakten ze zo bedreven dat ze een monopolie
verwierven. Per steenoven was van april tot oktober een ploeg van zes à acht Lipsker
op de been, aangevoerd door een ‘brandmeester’. Die ploeg was geformeerd door
een ‘tichelbode’ die 's winters uit Lippe bij de ‘tichelheer’ was langsgeweest om te
vragen hoeveel stenen er het komend seizoen moesten komen, en om te
onderhandelen over de prijs per duizend stuks. De Lipsker sliepen bij de steenfabriek
en kookten hun eigen potje, vaak bonen- of linzensoep met daarin spek, rundvet of
aardappelen. Ze werkten zolang het licht was, 's zomers van halfvier 's morgens tot
tien uur 's avonds. Soms was zelfs dan de werkdag niet voorbij: wanneer de oven
brandde moest er nog turf gekruid worden en tijdens het bakken hield men om
beurten de wacht. Te Schifpot, waar stenen en pannen werden gebakken, werkten
Lipsker tot 1869. De tweede fabriek van de firma Onnes & Co, verderop aan het
Aduarderdiep, had ze tot 1884 in dienst. Na de eenwording van Duitsland in 1871,
toen de Lipskers steeds makkelijker werk in de heimat vonden, kwamen de Friezen,
uit arme streken zoals de omgeving van Zwaagwesteinde.
De steenfabricage begon met het kneden van de klei. Dat gebeurde in Groningen
aanvankelijk door een paard in met water aangelengde klei te laten rondstappen.
Omdat pannen uit een vettere en beter gemengde klei werden gebakken, die eerst
een tijdje te rotten werd gezet, gebeurde het mengen bij Schifpot in een
pannenmolen, een houten bak waarin een verticale spil door een paard werd
rondgedraaid waarbij messen door de klei sneden en deze omlaag persten. De
volgende stap was het vormen van de klei tot stenen of pannen. Dit gebeurde in
een schuur. De ‘opsteker’ gaf de klei aan de ‘vormer’, die hem in een houten, in
water gedoopte vorm stopte
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en deze netjes gladstreek, waarna een ‘afdrager’ de vormelingen te drogen legde.
Dat drogen gebeurde in speciale droogschuren met verstelbare ventilatie en duurde
een maand. Sneller mocht niet omdat bij de vette Groningse klei alleen bij langzaam,
gelijkmatig drogen scheurtjes achterwege bleven.
Zodra er honderdduizend stenen of pannen gedroogd en wel klaarlagen, kon er
worden gebakken. Groningse ovens bestonden uit overwelfde stenen kamers,
vrijstaand geplaatst in een brandschuur met gaten in het dak, zodat de rook weg
kon. Door een opening werd de oven volgeladen, waarna de turf werd aangestoken
en het brandproces, dat drie tot vier weken duurde (bij pannen een week) en via
stookgaten geregeld werd, kon beginnen. Na afloop ging de oven dicht om gelijkmatig
afkoelen te garanderen. De eerste stenen die werden uitgeladen waren nog flink
heet. Ze werden aan de hand van hun kleur en klank op kwaliteit gesorteerd, van
blekersteen en grauwmondsteen tot miskleurige klinkers en eerste en tweede rood.
Buiten wachtten de stapels op transport per schip. Naast stenen en dakpannen
produceerde de firma Onnes op beperkte schaal ook vloertegels.
Gefascineerd sloeg Heike dit alles gade. Hij was verzot op knutselen en draaide
gretig om de machines van zijn vader heen, zijn ogen de kost gevend, ze in
gedachten nabootsend en verbeterend. ‘Ik herinner me,’ zei Heike later in een
interview, ‘dat ik eens op zijn verjaardag mijn vader de teekening aanbood van een
nieuwe ontdekking (ik weet heusch niet meer waar die uit bestond!) maar, ziet u,
iets eigens, iets zelfgemaakts moest 't altijd zijn: een gekocht geschenk had voor
mijn ouders geen waarde. “Maar jongen, heb je die ontdekking laten controleren,”
zei mijn vader, “is 't heusch iets nieuws en goeds?” O, dacht ik met schrik: een
ontdekking alléén is dus niet genoeg, je moet ook nog nagaan of die werkelijk
bruikbaar is! Dat was de eerste keer dat de noodzaak van zelf-opvoeding en strenge
7
zelf-controle tot me doordrong.’
Voor een jongen als Heike viel bij Schifpot en omgeving altijd wat te beleven. Als
de Lipsker hun middagdutje deden, tussen twaalf en twee, en er ook aan het
Aduaderdiep weinig te beleven viel, kon hij altijd nog voor twee cent met het
veerpontje naar de overkant, naar Garnwerd. Achter dat dorp liep het Reitdiep,
waarlangs stoomboten en zeilschepen richting Waddenzee voeren of naar Groningen
op weg waren. Misschien is Heike in 1864 gaan kijken naar het afbreken van de
koren- en pelmolen aan de dijk ten noorden van Ezinge, bij de buurtschap Schoor,
of stond hij als jongetje van vier er met zijn neus bovenop toen vlakbij in Feerwerd
molen Joeswert verrees.
Dan waren er de tochtjes naar de stad. Meerijden op zijn vaders tilbury zal Heike
een feest gevonden hebben. Vanaf Onnesbörg ging het in draf via het Lucaspad,
een kleiweg, naar Ezinge en Saaksum, waarna de grindweg
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naar Aduard werd ingeslagen. Hoe mooi het land was is te zien op de verstilde
aquarellen van A. Schouman of op uitbundige schilderijen van De Ploeg. Over de
Friese Straatweg kwam men Groningen binnen. Een rit van 20,5 kilometer, aldus
een toenmalig paaltje bij Feerwerd - bijna twee uur reistijd. Ligt Feerwerd nu twee
kilometer dichter bij Groningen dan Ezinge, toen het jaagpad langs het Aduarderdiep
nog niet tot weg was gepromoveerd was dat andersom.
Per boot ging de reis via het Aduarderdiep en het Hoendiep (het
Starkenborghkanaal dateert pas van circa 1930) en passeerde men bij de Steentil,
waar een populaire pleisterplaats lag, een boogbrug uit 1700. In de roef van het
beurtschip zal heel wat afgeroddeld zijn. Wie op het dek zat kon in de verte het
kerkje van Dorkwerd zien liggen, waar in 1869 een stenen toren werd gebouwd ter
vervanging van een houten klokkenstoel. Een schoolmeesterrapport uit 1828,
opgesteld door Harm Guikema, geeft een inkijkje in de lokale volksaard. De
Dorkwerder - en er is geen reden aan te nemen dat de Feerwerder wezenlijk
verschilde - blijkt ‘nogal phlegmatiek van complectie, peinsachtig van voorkomen,
stil, niet zeer gezellig, gastvrij omtrent vrienden en bekenden, doch niet omtrent
8
vreemdelingen [...]’. Ook waren ze volgens de meester bijgelovig en ‘zonder smaak
voor het beoefenen der kunsten’. Geen wonder dat de 25 meter hoge kunstmatige
wierde annex tentoonstellingsruimte die de Britse filmregisseur en beeldend
kunstenaar Peter Greenaway in 2002 bij Dorkwerd wilde oprichten, niet welkom
was.

Nooit ver van de Noorderhaven
Uit wat voor nest kwam Heike? Zijn overgrootvader Jeipe, geboren in 1744, was
zeilmaker aan de Noorderhaven en lid van het Groninger grootschippersgilde. Vóór
hem waren Elle Onnes, die in 1650 in Groningen was komen wonen, Onne Elles,
Elle Onnes en Onne Elles ook al lid geweest van dat gilde, beide laatsten als
9
‘olderman’. Heikes opa, Heike Onnes, was koopman en winkelier aan de
Noorderhaven. In 1815 trouwde hij met Meisina Kamerlingh, dochter van een
houthandelaar en aannemer, en twaalf jaar later begon hij met haar broers Fokko
10
en Willem Kamerlingh een wijnhandel. Toen Heike in 1833 plotseling overleed, 42
jaar oud, liet hij drie zoons en een dochter achter: Harm Kamerlingh, Jeipe, Heiko
Menso en Frouke Heilina.
Harm, die dus de achternaam van zijn moeder als tweede voornaam droeg (wat
in die tijd vaker voorkwam), was toen veertien jaar oud. In de familie Kamerlingh
Onnes gaat het verhaal dat een rijke oom zich over Harm ontfermde, terwijl zijn
moeder een winkel aan de Noorderhaven
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dreef. Na de dood van die oom was het gedaan met het mooie leventje en stond
Harm, net 21 jaar oud, er alsnog alleen voor. ‘Doe de sporen maar af,’ zeiden de
drie dochters van de rijke oom, ‘voor ons is het zilver en het geld.’ Harm vertrok
naar België, waar hij marmeren cafétafeltjes zag en op het idee kwam deze in
Nederland te introduceren. Het werd een groot succes en met het geld dat hij
verdiende kon hij in 1851 aan het Aduarderdiep zijn eerste steenfabriek beginnen.
Diezelfde tijd leerde Harm een Arnhems meisje kennen: Anna Gerdina Coers,
dochter van de architect Jacob Coers, ontwerper van het buiten Sonsbeek. Na de
vroege dood van haar moeder, die in 1843 dertien kinderen achterliet, rustte de
zorg voor het hele huishouden op de schouders van de toen dertienjarige Antje.
Het was een kunstzinnig meisje en het artistieke in de familie Kamerlingh Onnes
komt van haar. Maar wat deed Harm als kersvers steenfabrikant in het verre Arnhem?
Zijn zus woonde er en Antjes broer Gerrit Thomas, een houthandelaar naar wie nog
altijd een Arnhems haventje is vernoemd, trouwde december 1852 met de uit
12
Groningen afkomstige Agatha Henderika Onnes. Dat was een maand voor het
huwelijk van Harm en Antje. Overigens is Heike Kamerlingh Onnes via de mannelijke
Coers-lijn in de verte (zesde graad) familie van de in Arnhem geboren en getogen
Hendrik Antoon Lorentz, theoretisch fysicus en Heikes latere collega in Leiden.
In Groningen betrokken Harm en Antje een huis in de Brugstraat, vlak bij de
A-kerk, in het hartje van de stad. Een aquarel uit 1861 van A.J. van Prooijen toont
een levendige en schone straat met boerenkarren met manshoge wielen, een A-toren
die tien over acht aangeeft en op de hoek met het Kleine der A de ‘koek en
banket’-winkel van R.C. Faber. In die straat, in pand G 206, is op 21 september
1853 's avonds om zeven uur Heike geboren. Ook hij kreeg als tweede voornaam
Kamerlingh, net als zijn vader. De achternaam Kamerlingh Onnes is Heike pas in
zijn studententijd gaan voeren. Twee jaar na Heike kwam Albert Kamerlingh ter
wereld. Het in 1858 geboren meisje Meisina overleed nog voor ze een jaar oud was
aan kinkhoest.
Intussen had vader Harm een longaandoening opgelopen. 's Avonds laat, aldus
het familieverhaal, was hij op weg naar Groningen in de tilbury in slaap gevallen het paard wist de weg. Toen het voor dichte tolbomen kwam te staan, en er niet
werd opengedaan, sliep Harm, wellicht geholpen door de drank, gewoon door en
werd door en door koud. Samen met vrouw Antje en zijn beide zoons vertrok hij
begin juni 1859 naar Brussel om er een jaar in behandeling te gaan bij een
longspecialist. Deze zou Harm dagelijks de dampen van een half pond zout opgelost
in water hebben laten inademen

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

32

Brugstraat, met achteraan rechts het geboortehuis van Heike. Aquarel uit 1861 van A.J. van
Prooijen.

en zijn patiënt verzekerd hebben dat hij, als hij dit recept braaf zou volhouden, nog
dertig jaar te leven had - het werden er twintig. In Brussel werd de derde zoon
geboren: Menso Kamerlingh.
Terug in Groningen vestigde het gezin Onnes zich juni 1860 aan de zuidzijde van
de Noorderhaven, in het pand waar Harms moeder Meisina nog altijd woonde en
dat eigendom was van de familie Kamerlingh. In dit bovenhuis, met in de strakke
gevel vijf ramen, kwamen Onno (1861), Jenny (1863) en als laatste Aldolph Johan
(1864) ter wereld. Intussen verliepen de zaken in Feerwerd voorspoedig. Toen op
23 december 1866 moeder Meisina overleed - Heike maakte op haar dood een
Frans grafschrift in de stijl van de
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dichter Nicolas Boileau - en de familie Kamerlingh bij de afwikkeling van de erfenis
het huis aan de Noorderhaven wilde verkopen, had huurder Harm zijn maatregelen
al getroffen. De dag voor zijn moeders dood kocht hij in koffiehuis Struve aan de
Grote Markt voor de som van 9600 gulden ‘eene ruime en best onderhouden
13
heerenbehuizing’ in de Spinhuisstraat (nu Zoutstraat), ‘met grooten tuin, waarin
koepel en druivenkast’ terwijl ook het aangrenzende pakhuis Cork bij de koop was
inbegrepen. De steenfabrieken hadden Harm geen windeieren gelegd en hij mocht
zich tot de gegoede burgerij rekenen.

De stad Groningen
Het Groningen van Heike Kamerlingh Onnes' jeugd was nog een vestingstad. Het
Tractaat van Reductie had de stad, in 1594 door prins Maurits veroverd, onder de
vleugels van de Republiek gebracht en vanuit Den Haag kwamen richtlijnen hoe
Groningen zich naar 's lands verdediging had te voegen. In 1608, tijdens het
twaalfjarig bestand van de Tachtigjarige Oorlog, werd een begin gemaakt met de
bouw van de nieuwe vestingwerken, waarbij de stad in het noorden en oosten een
flinke uitbreiding onderging. Het ontwerp van Simon Stevin voorzag in een aarden
wal rond de stad met een lengte van zeven kilometer, onderbroken door zeventien
bastions.
In 1624 was alles klaar en kon het aantal inwoners in principe verdubbelen, van
20.000 naar 40.000. Maar het optimisme van de bestuurders bleek ongegrond en
voorlopig liep de nieuwe uitleg lang niet vol. In 1850 telde de stad 35.000 inwoners,
twintig jaar later waren het er nauwelijks meer. Pas toen de landbouwcrisis rond
1875 een invasie vanuit de Ommelanden op gang bracht, liep het inwoneraantal
snel op en aan het eind van de eeuw had Groningen er 67.000. Toen waren de
knellende wallen allang gesloopt. Overigens is de stad al die 250 jaar slechts
eenmaal belegerd: in het rampjaar 1672 door het leger van de prins-bisschop van
Münster, alias Bommen Berend. Na een artillerieduel van een maand gaven de
aanvallers het op. ‘O Groninge, uit het puin en asch en stof verrezen, vergeet de
weldaet niet, die Godt u heeft bewezen,’ dichtte Joost van den Vondel.
Hoe oogde de stad? Boven alles uit stak de Martinitoren, geflankeerd door A-kerk
en Broerkerk. Op de meeste bastions stonden korenmolens, achtkantige
bovenkruiers, en in enkele lag munitie opgeslagen. Tegen de stadswallen waren
buurten van stegen en sloppen gegroeid, met eenkamerwoningen en kelders die
bewoond werden. Het was een ongezonde toestand. ‘Aan de zuidkant der stad
berooven de wallen de aanliggende buurten niet alleen van frissche lucht, maar ook
van zonneschijn,’ schreef de arts S.E. Stratingh in 1858. ‘En juist dit gedeelte van
de stad is zeer digt bevolkt, en wel door de
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mindere klasse waarvan er stellig op dezelfde ruimte tweemaal zooveel wonen als
14
van de meer gegoeden.’ Ook het noorden van de stad kende beruchte sloppen,
zoals die bij de Violetsteeg. Buiten de wallen werd volop gebouwd langs de Hereweg
en bij de Drekhaven. Dat was illegaal: de Kringenwet uit 1851 bepaalde dat de
artillerie in geval van oorlog een vrij schootsveld van een kilometer moest hebben.
Na de Vestingwet van 1874 stond het Groningen vrij de wallen af te breken. ‘Komt
aan met spade en schop en slecht ons den wal, die veerkracht en gezondheid
15
beknelt,’ jubelde de Provinciale Groninger Courant. Alle resterende stadspoorten
gingen tegen de vlakte en grote stukken vestinggracht werden gedempt.
Als derde handelsstad van het land bezat Groningen een sterke positie als
16
stapelmarkt voor graan. Aan de Noorderhaven en Hoge en Lage der A lag het
opgeslagen in pakhuizen en talloze tjalken en koffen vervoerden ladingen haver
naar het buitenland, via het Reitdiep zee kiezend. Halverwege de eeuw was
Groningen thuishaven van 185 zeeschepen. Na de bouw van de sluizen bij
Zoutkamp, waarmee eb en vloed uit de Noorderhaven verdwenen, en de aanleg
van het Eemskanaal verplaatste de bedrijvigheid zich in 1877 naar de nieuw
gegraven Oosterhaven. Intussen had de stad in 1866 (eindelijk) een treinverbinding
gekregen met Harlingen. Naar Winschoten reed vanaf 1868 een boemeltje en het
spoor naar Meppel, met directe aansluiting op Amsterdam, was in 1870 klaar. Maar
de diligences en de ijzeren snelschuiten (barges) hielden nog lang stand.

Noorderhaven, circa 1870.
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Veel nijverheid kende de stad niet. Van de 364 stoommachines die Nederland in
1850 rijk was, stonden er vijf in Groningen. Twintig jaar later waren deze aantallen
1750 en 19. Aan het Schuitendiep bouwde W.A. Scholten in 1862 een
suikerraffinaderij en stroopfabriek, twee jaar later rolde bij uitgeverij/drukkerij J.B.
Wolters de eerste Bosatlas van de persen. Dan had je nog de koffie, thee en tabak
van Th. Niemeijer, rijwielen van Fongers en hier en daar een bierbrouwerij. Veel
stelde het niet voor. Pas na 1880 zou het aantal fabrieken in de stad sterk toenemen.
Maar toen was Heike al weg.
Als kind was het in de Spinhuisstraat, dwars op de Noorderhaven en in de directe
nabijheid van een scheepswerf van de voormalige Westindische Compagnie, heerlijk
toeven. Heike, een tenger ventje met tere longen, zal vaak rond de haven hebben
gezworven, waar tjalken en koffen domineerden over galjoten en schoeners, en
17
waar een enkele keer een imposant grote bark of brik lag aangemeerd. In de
zijstraatjes zaten zeilmakers en touwslagers, ketting- en ankersmeden, timmerlieden,
mast- en blokmakers en talloze grossiers in kruidenierswaren, spullen voor
schoenmakers, behangers, schilders en loodgieters, en kleermakersfournituren.
Verderop lagen de Vismarkt en de Grote Markt, waar iedere dinsdag en vrijdag
‘bodewagens’ af- en aanreden om samen met de marktschepen het
stukgoederenvervoer met de Ommelanden te verzorgen.
De familie Onnes bewoonde een karakteristiek pand, in 1733 gebouwd door
meester-chirurgijn Schelto Fontein, die aan de overkant een rietsuikerraffinaderij
18
stichtte. Een halve eeuw later werd het uitgebreid met een achterhuis. De imposante
23 meter lange gang had marmeren tegels en een ‘Gronings-barok’-fonteintje, er
was een ruime kelder, aansluiting op het gasnet - sinds 1854 bezat Groningen een
gasfabriek, alleen Leiden was eerder - en in de tuinkamer stond een schitterende
schouw. De inwonende dienstmeid daarentegen moest het op zolder stellen met
een piepklein hok. Het pand, inclusief het pakhuis met bouwmaterialen van de firma
H.K. Onnes & Co, lag ingeklemd tussen een zoutziederij en een tuchthuis (spinhuis)
dat was uitgebreid tot gevangenis. Toen dit gebouw in 1876 was afgebroken diende
Harm met elf buren bij de gemeenteraad een verzoekschrift in om de naam
Spinhuisstraat, ‘ontleend aan eene niet meer bestaande instelling, waarvan de
herinnering niet zoo aangenaam is dat zij niet aan de vergetelheid zou mogen
worden ontrukt’, te wijzigen in Zoutstraat. Met succes.
Vader Harm was een rusteloze man. ‘Zijn pleizier was werken,’ zei Heike later in
een interview, ‘niet geld verdienen; dat was maar 't gevolg van werken, niet 't doel
zelf. In zijn wandelingen met mij heeft hij me dat altijd voorgehouden. [...] 'k Herinner
me, hoe hij op een dag thuis kwam, gelukkig
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lachend, want hij had een boerderijtje gekocht en nu kon de fabriek worden
uitgebreid: “'k ben in 't rijtuig plotseling opgestaan en heb in mijn eentje “hoera”
19
geroepen,” zei hij. “Jongens, nu kan er weer dubbel druk gewerkt worden.”’ De
spaarzame vrije uren ‘werkte hij aan zijn ontwikkeling’, waarbij het maandblad Revue
des deux mondes zijn lievelingslectuur was.
Veel omgang met anderen hadden Heikes ouders niet.
De handelsmenschen hielden van andere genoegens: lekker eten, goed
drinken, de handelszaken bespreken. In geleerde kringen hadden mijn
ouders weinig vrienden. En zoo bleven we samen thuis, lazen veel, hielden
kunstbeschouwingen, ontwikkelden ons, ik zou haast zeggen, bewust. In
de natuur groote wandelingen maken was een genot. Sport bestond zoo
niet; die is nu dikwijls voor jongelui een doel op zich zelf. Bij mijn ouders
werd dat alles te zamen ondergeschikt gemaakt aan een centraal doelpunt:
‘mensch worden’. En eerst als een zoo sterk mogelijke innerlijke cultuur
samenging met groote uiterlijke beschaving - die niets verwaarloosde en
ook b.v. goed en zorgvuldig gekleed gaan mee in haar zorgen opnam eerst dàn waren de factoren aanwezig waaruit een mensch kon worden
opgebouwd. Heb ik geen geluk gehad op te groeien in dàt gezin?
Ook Antje wist van aanpakken. ‘Toen ik zestien jaar was en in den zomer om vijf
uur opstond om te werken,’ zei Heike in hetzelfde interview, ‘vond ik moeder iederen
dag al in den tuin bezig. Bij ons in huis werd alles nog zelf gedaan; de wasch, turven
verzamelen, de heele groentenbereiding voor winter en zomer.’ Stevig aanpakken,
al dan niet met behulp van personeel, was de norm in huize Onnes. Heike was
daardoor geïnfecteerd. Voor dag en dauw, wanneer het getimmer op de scheepswerf
nog moest beginnen en de bajesklanten, landlopers, halvegaren en dronkelappen
in het Spinhuis nog op één oor lagen, blokte hij op het komende eindexamen van
de hogere burgerschool.
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2 Die heerlijke hbs
Alles wees erop dat Heike naar het gymnasium zou gaan. Augustus 1863 meldde
hij zich, negen jaar oud, bij het schoolgebouw in de Oude Kijk in 't Jatstraat, naast
De Harmonie. Vroeger zat daar de academie van beeldende kunsten Minerva,
tevens industrieschool. Sinds die was verhuisd had de gemeente Groningen het
vervallen pand toegewezen aan instellingen waarvoor men zo gauw geen plek wist:
het Groene Weeshuis, het bureau der gemeentewerken en, sinds 1861, het
gymnasium. De verhuizing was noodgedwongen. Het oude klooster waar de Latijnse
school en zijn opvolger het gymnasium sinds 1817 waren gehuisvest kon, zo wees
inspectie uit, ieder ogenblik bezwijken onder de last van de universiteitsbibliotheek
op zolder. ‘De hoofden der arme knapen daarbeneden in het gymnasium werden
niet enkel figuurlijk bedreigd door zware oude schrijvers,’ schreef Huizinga in het
1
gedenkboek van de Groningse universiteit.
Heike was toegelaten tot het tweejarige progymnasium, het voorportaal van het
2
echte gymnasium. Dat laatste had toen zes leerjaren, besteedde in klas 1 en 2 veel
aandacht aan moderne talen en bood vanaf klas 3 achttien uren per week Latijn en
Grieks. Naast deze ‘eerste afdeling’ die op een studie aan de universiteit
voorbereidde, kenden de derde en vierde klas een ‘tweede afdeling’, met in plaats
van klassieke talen ruim aandacht voor wiskunde en moderne talen. Leerlingen van
die tweede afdeling verlieten na vier jaar ‘beschaafde opvoeding’ de school en
konden terecht op opleidingen als de Koninklijke Academie voor ingenieurs en
Oostindische ambtenaren te Delft (in 1863 getransformeerd tot Polytechnische
School), de Koninklijke Militaire Academie te Breda of het Koninklijk Instituut voor
de Marine (dat toen in Medemblik zat). Overigens kwam het regelmatig voor dat
ook leerlingen van de eerste afdeling, vooral aanstaande medici en ‘natuurphilosofen’,
het gymnasium na de vierde (soms zelfs derde) klas voor gezien hielden. Het
admissie-examen van de Groningse universiteit stelde zo weinig voor dat iemand
met vier jaar gymnasium er geen probleem mee had.
Heike kwam in een klas met 37 leerlingen. Hoofd van het progymnasium was de
multatuliaan W.J. van Gorkom, die tevens een aan de school verbon-
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den internaat dreef. Ook het toelatingsexamen nam hij af. Wie op het progymnasium
wilde moest goed kunnen lezen en ‘eenigermate bedreven’ zijn in ‘de hoofdregels
der spelkunst’. Ook moest hij (van een ‘zij’ was in 1863 nog geen sprake) de ‘vier
hoofdregels der gehele getallen en tiendelige breuken’ kunnen toepassen en
voldoende bekend zijn met de geschiedenis en aardrijkskunde van Nederland.
Eenmaal binnen kreeg de progymnasiast les in Frans (12 uur), Nederlands (3),
rekenen (6), schrijven (2), aardrijkskunde (3), vaderlandse geschiedenis (2) en
3
algemene geschiedenis (2). Aan het eind van het schooljaar was er per vak en per
klas voor de beste leerling een prijs, net als op het echte gymnasium. De rector
reikte de tientallen boeken (een dure grap), in de regel klassiekers als de Camera
Obscura en Voltaires Histoire de Charles XII, uit op een feestelijke bijeenkomst in
het Concerthuis. De lessen op het progymnasium duurden een vol uur. De schooldag
liep van negen tot twaalf uur 's morgens en van drie tot zes uur 's middags. De lange
middagpauze vond zijn oorzaak in de zonderlinge gewoonte van de Groningers om
voor de ene helft om één uur en voor de andere helft om twee uur warm te eten.
Het schoolgeld bedroeg zestig gulden - wie tekenles wilde, betaalde twaalf gulden
extra.
Veel plezier aan het progymnasium heeft Heike niet beleefd. Het schoolgebouw
in de Oude Kijk in 't Jatstraat stond dan wel niet op instorten, maar veel meer positiefs
viel er niet over te zeggen. 's Winters was het er steenkoud, 's zomers soms snikheet
en de ‘commissie van geneeskundig toevoorzicht’ verklaarde januari 1863 na
inspectie dat de lokalen van het vochtige pand onaangenaam naar paddestoelen
roken. Verontwaardigd wees men erop dat de gezondheid van ‘de bloem van
Groningens jongelingschap’ gevaar liep. Misschien hebben het vocht en de kou de
frêle Heike, die bij het minste of geringste last kreeg van bronchitis, te pakken
genomen. Na het schooljaar 1863-1864, dat hij met een ‘na-examen’ Frans afsloot,
werd hij ziek en moest het progymnasium opgeven.
Een jaar kon Heike niet naar school. Op doktersvoorschrift zat hij veel buiten, op
een stuk grond buiten de stad dat zijn vader had gehuurd. Hij kreeg er wat
‘privaatlessen’ van onderwijzer H.J. van Woerd, voor de rest ging de tijd heen met
lezen en wandelen. Op een uitverkoop had Heike voor ƒ 1 dertien delen Plutarchus
in Nederlandse vertaling gekocht (met noten in het Grieks) en ook Hamlet las hij,
4
‘en den heelen Boileau, precies wat me in handen kwam’. Overigens werd het
progymnasium oude stijl met het oog op de start van de Rijks Hogere Burgerschool
in Groningen, september 1864, tijdens Heikes ziekte afgeschaft en vervangen door
een driejarige vooropleiding met eigen huisvesting (ook progymnasium genoemd)
die hbs
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én het (inmiddels vijfjarige) gymnasium bediende. Heike, in de zomer van 1865
voldoende hersteld om weer naar school te gaan, liet de vooropleiding schieten.
Maar wat moest hij kiezen?

Het geesteskind van Thorbecke
5

De hbs of hogere burgerschool was het geesteskind van de liberaal Thorbecke, de
man van de grondwet van 1848. Bij het aantreden van zijn tweede kabinet in 1862
nam hij als minister van Binnenlandse Zaken (in die tijd verantwoordelijk voor het
onderwijs) het initiatief tot een wet op het middelbaar onderwijs. In een tijd waarin
het economisch voor de wind ging en de industrialisatie eindelijk ook in Nederland
op gang kwam, groeide de behoefte aan geschoold kader op het gebied van techniek,
handel, nijverheid en bestuur. Goed opgeleide fabrikanten en industriëlen waren er
nodig, ambtenaren en kantoorpersoneel, landmeters en ingenieurs, chefs van
bankiershuizen en bekwame winkeliers. Het elitaire gymnasium voorzag daar niet
in, de tweede afdelingen ten spijt, terwijl lager onderwijs als de mulo (meer uitgebreid
lager onderwijs) en de ‘Franse school’ op dit front al helemaal tekortschoten.
Thorbecke wilde, met de Duitse Realschule voor ogen, een nieuw schooltype dat
een algemene opleiding moest bieden gericht op de directe noden van de moderne
maatschappij, met veel aandacht voor de moderne talen en voor exacte vakken.
Zo werd talent aangeboord dat onbenut was gebleven. ‘Wij gaan, Mijne Heeren,’
aldus Thorbecke in de Eerste Kamer, ‘eene groote en blijvende weldaad aan het
land bewijzen. Wij gaan
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krachten en instellingen in het leven roepen, die de intellectueele, [en] het praktisch
6
voortbrengend vermogen van de kern des volks moeten verhoogen.’
Het wetsontwerp van 1862 maakte gewag van burgerscholen, burgeravondscholen,
landbouwscholen en hogere burgerscholen (hbs), de laatste met drie- of vijfjarige
cursus. Ook zou de ingenieursopleiding in Delft uitgroeien tot Polytechnische School.
Middelbaar onderwijs sloeg in Thorbeckes visie dus niet op een leeftijdscategorie,
zoals nu, maar op een maatschappelijke stand: die der burgers. Het lag uitdrukkelijk
niet in de bedoeling dat de hbs voorbereidde op de universiteit - de praktijk zou
anders leren. Die taak bleef voorbehouden aan het gymnasium, dat zijn leerlingen
rekruteerde uit de ‘geleerde stand’ en dat dan ook tot het hoger onderwijs gerekend
werd. ‘De hoogere burgerschool heeft voor de toekomstige bedrijvige maatschappij,
het gymnasium voor de kennis der oude, grieksche en romeinsche, ontwikkeling,
als voorbereiding tot hoogere studie van wetenschap te vormen,’ noteerde
7
Thorbecke.
Op 2 mei 1863 werd de wet op het middelbaar onderwijs, door Thorbecke
8
vakkundig door het parlement geloodst, door koning Willem III bekrachtigd - pas
honderd jaar later zou de Mammoetwet ervoor in de plaats komen. De inkt was nog
niet droog of in Groningen werd nagedacht over de stichting van een hbs. Al op 9
mei stelde burgemeester De Sitter een commissie in die na overleg met de curatoren
van het gymnasium, het bestuur van academie Minerva en de plaatselijke
schoolcommissie de raad moest adviseren over de kansen die de nieuwe wet bood.
Op 6 juni lag er een rapport op tafel en tien dagen later - de vaart zat er goed in stemde de gemeenteraad in met het amendement-Feith: ‘Burgemeester en
Wethouders worden gemachtigd zich tot de Regeering te wenden om te verlangen
eene Rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus in deze gemeente, met
tekennengeving dat de Raad, zoo zulks mocht worden vereischt, geneigd is tot de
9
vestiging van die school te Groningen eene aanzienlijke bijdrage te leveren.’ Precies
die bijdrage, te weten een subsidie van ƒ 10.000 en een lokaal, deed minister
Thorbecke besluiten, tegen veler verwachting in, het decentraal gelegen Groningen
10
toch een van de vijf Rijks Hogere Burgerscholen met vijfjarige cursus te gunnen.
Met die rijksscholen wilde de overheid het goede voorbeeld geven en een ‘model’
neerzetten. Het nieuwe schooltype sloeg aan. In 1870 telde Nederland al 44 hbs'en,
waaronder 32 met vijfjarige cursus en één mms (middelbare meisjesschool).
Intussen waren op landelijk niveau drie inspecteurs voor het middelbaar onderwijs
benoemd: dr. W.C.H. Staring (die de regio Groningen toebedeeld kreeg), dr. D.J.
Steyn Parvé en dr. J. Bosscha. Bosscha, later een van Heikes
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ferventste pleitbezorgers, was een ministerszoon die zich na een loopbaan als
fysicus te Leiden en hoogleraar mechanica aan de Koninklijke Militaire Academie
te Breda persoonlijk bij Thorbecke had aangemeld. Hij maakte zich sterk voor het
instellen van adequaat geoutilleerde hbs-practicumlokalen voor natuurkunde en
scheikunde. Zo geavanceerd waren deze laboratoria voor jonge onderzoekers dat
menig universitair laboratorium er niet aan kon tippen. Leergierige leerlingen proefden
er van echte wetenschap - en kregen de smaak te pakken. Kamerlingh Onnes,
Lorentz, Zeeman, Eijkman, Einthoven, Van 't Hoff, Bakhuis Roozeboom, Hamburger,
Dubois en massa's andere vooraanstaande (en minder vooraanstaande)
bètawetenschappers: ze zaten op de hbs. Van de zeven vooroorlogse Nederlandse
Nobelprijswinnaars voor natuurkunde, chemie of geneeskunde kwamen er zes van
de hbs. De zevende, de fysicus Van der Waals, was, voor hij hoogleraar in
Amsterdam werd, leraar op een hbs. Thorbecke had het anders bedoeld maar
binnen de kortste keren ontwikkelde de hogere burgerschool zich tot leverancier
van academisch bètatalent, veel meer dan het gymnasium. ‘Ik geloof,’ zei de
paleontoloog Eugène Dubois, ‘dat als ik op een gymnasium was gekomen, veel van
11
mijn natuurwetenschappelijken aanleg ware verloren gegaan.’

Pionieren in de Pelsterstraat
Waar moest de Groningse Rijks-hbs komen? Na de positieve reactie van Thorbecke
viel het oog van B&W al snel op de Pelsterstraat, vlak bij de Vismarkt. Daar was de
gemeente in mei 1863 begonnen met de bouw van een nieuwe behuizing voor het
gymnasium. Het plan was nu dat gebouw alleen de cursus 1864-1865 voor dat doel
te bestemmen. Tijdens dit schooljaar zou het uitgewoonde pand in de Oude Kijk in
't Jatstraat tegen de vlakte gaan, om plaats te maken voor de definitieve nieuwbouw
van het gymnasium. Waarna de Rijks-hbs in augustus 1865 in de ontruimde
Pelsterstraat kon starten.
Het was mooi bedacht, maar sociëteit De Harmonie gooide roet in het eten. Graag
zou men daar de tuin uitbreiden en de sloop van voorheen Minerva was een
buitenkansje dat men zich niet liet ontglippen. Kon de gemeente geen andere locatie
voor het gymnasium verzinnen, ‘dan zou daardoor het genoegen en het nut van
zeer veele gegoede ingezetenen bevorderd worden’. Toen dat niet lukte gingen er
stemmen op de Pelsterstraat alsnog aan het gymnasium te laten en voor de hbs
iets anders te bedenken. Die stemmen verstomden toen Thorbecke akkoord bleek
met een hbs in de Pelsterstraat en erop stond dat deze in 1864 van start ging. Ook
was er het argument dat met het afschaffen van het progymnasium oude stijl en het
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overhevelen van de tweede afdeling naar de hogere burgerschool het gymnasium
te klein zou zijn voor het nieuwe gebouw. Het eind van het liedje was dat het arme
12
gymnasium in de paddestoelenlucht van de Oude Kijk in 't Jatstraat moest blijven,
en het gebouw aan de Pelsterstraat in allerijl werd aangepast aan de eisen die een
hbs stelde. Op 26 juni was de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen een feit en
werden een directeur en de eerste vier leraren benoemd.
Intussen zat Heike dag in dag uit in de frisse lucht boeken te lezen, snakkend
naar herstel. Wat moest hij kiezen, de hbs of het gymnasium? ‘En ik kon geen keus
doen,’ zei hij tegen Van Itallie-Van Embden, ‘ik vond beide even heerlijk. De H.B.S.
bracht tal van vakken die mij aantrokken, maar de klassieken lokten haast
onweerstaanbaar. [...] Op een dag barstte ik in tranen uit: ik kòn niet kiezen tusschen
Burgerschool en Gymnasium, en mijn vader herhaalde: je moet zélf kiezen. Toen
werd 't dan de Burgerschool. En daar heb ik 't toch zoo heerlijk gehad! De H.B.S.en
waren eerst kortelings opgericht, de eerste leeraren kwamen uit roeping hun beste
13
krachten geven.’
De leraar die voor Heike het meeste betekende was Jacob van Bemmelen, docent
scheikunde en tevens directeur. Die functies bekleedde hij tegen wil en dank, zijn
hart lag bij de wetenschap. Geboren in Almelo als zoon van de

Jacob Maarten van Bemmelen, in 1910 ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag
geschilderd door Menso Kamerlingh Onnes.
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rector van een Latijnse school, studeerde hij scheikunde in Leiden. In 1852 werd
hij assistent van Van Kerckhoff, de energieke nieuwe hoogleraar scheikunde in
Groningen. Zijn laboratorium was uitstekend geoutilleerd, zeker na de komst van
de gasfabriek, en Van Bemmelen, inmiddels gepromoveerd, experimenteerde er
naar hartelust. Vooral de landbouw had zijn interesse, zo onderzocht hij de
samenstelling van wierdengrond en van Groninger klei. Vanaf 1856 gaf hij tevens
les in natuur- en scheikunde aan de academie Minerva, die een industrieschool in
huis had, en aan de Landhuishoudkundige School te Groningen en Haren. Zijn
droom was - bij gebrek aan functies als onderzoeker - een betrekking aan de
Rijkslandbouwschool. Die was door Thorbecke in zijn wetsontwerp in het vooruitzicht
gesteld maar door een amendement, tot grote frustratie van Van Bemmelen, op de
lange baan geschoven.
Zomer 1864 vernam Van Bemmelen per brief dat Thorbecke hem hbs-directeur
had gemaakt. Hij kon er niet blij mee zijn. ‘Ik heb toen eerst geaarzeld,’ schreef hij
in het tweede gedenkboek van de Groningse hbs, ‘of ik eene betrekking mocht
aannemen, waarvoor ik noch lust, noch roeping, noch geschiktheid in mij gevoelde.
Doch ik begreep maar al te goed, dat ik geen andere vooruitzichten had. Op de
Rijkslandbouwschool zoude ik zeker nog jaren moeten wachten, zooals dan ook
uitgekomen is, want eerst in 1877, dus dertien jaren later, is zij te Wageningen
opgericht. Ik heb het dan ook gewaagd, ofschoon zonder opgewektheid, de
14
betrekking aan te nemen.’ Maar het elan en enthousiasme van zijn collega's hielpen
hem uit de put. ‘Als men nog jong is en een hoogst gelukkig huiselijk leven heeft,
wint de levenslust het spoedig zelfs van eene groote teleurstelling.’ Wat niet wegnam
dat het Van Bemmelen erg ‘smartte’ als directeur nauwelijks nog tijd te hebben voor
studie en proeven in het Chemisch Laboratorium.
Op 5 september was in de Pelsterstraat de eerste lerarenvergadering. Aanwezig
waren: dr. J.M. van Bemmelen (directeur, scheikunde), dr. F.G. Groneman (wiskunde,
plant- en dierkunde, natuur- en werktuigkunde, kosmografie), L.M. Baale (Frans,
Engels), J. Ensing (tekenen), dr. J.W.A. Renssen (Nederlands, aardrijkskunde),
mr.dr. E.J. Kiehl (geschiedenis, staatswetenschappen), F. Worthmann (Duits) en
W. Kreling (wiskunde). De helft was dus gepromoveerd, en ook had de helft het jaar
ervoor aan een gymnasium lesgegeven. Vanwaar die aantrekkingskracht van de
hbs? Er was de uitdaging van het nieuwe, het vormgeven aan een kansrijk
schooltype. De kabinetten lokten. Maar minstens zo belangrijk waren de riante
salarissen. Directeur Van Bemmelen verdiende ƒ 3000 per jaar, gepromoveerde
leraren kregen ƒ 2400, niet-gepromoveerden ƒ 1800 en de leraar tekenen moest het
15
stellen met ƒ 1200. Dat laatste bedrag was nog altijd even hoog als de jaar-
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wedde van een assistent (met doctorstitel) aan de universiteit.
Geen wonder dat de hbs, afgezien van de vreemde talen, over een ruim aanbod
van getalenteerde en vakbekwame docenten kon beschikken - grotendeels academici
omdat het door Thorbecke tegelijk met de hbs gelanceerde stelsel van
16
middelbare-onderwijsakten niet functioneerde. Het gymnasium kon niet tippen aan
de royale hbs-salarissen, daar bleef een nietgepromoveerd leraar die in drie vreemde
talen lesgaf steken op ƒ 900. Maar het kon veel erger: een hulponderwijzer in het
lager onderwijs verdiende een magere ƒ 400 en moest met bijbaantjes het hoofd
boven water zien te houden. ‘Nooit zijn er in Nederland zulke gelukkige
onderwijzersgezichten gezien als die, waarmede in September 1864 de nieuw
benoemde leeraren voor de eerste maal naar hun hoogere burgerscholen trokken,’
aldus Groneman, die in 1869 Van Bemmelen als directeur opvolgde, in zijn toespraak
bij het 25-jarig jubileum van de Groningse hbs. Geld maakt gelukkig.
Er viel heel wat te regelen, die eerste weken in de lege Pelsterstraat. Weliswaar
lag bij wet vast welke vakken op het hbs-lesrooster stonden en wat de exameneisen
waren, maar het was aan de scholen de urentabel te bepalen, te beslissen welke
lesstof in welk leerjaar aan bod kwam en hoe de boekenlijst eruit zou zien. De
leerlingen, zo werd afgesproken, zouden grote vrijheid krijgen. ‘Van alles, wat naar
schoolvosserij riekte,’ herinnerde Van Bemmelen zich, ‘van tuchtmiddelen en
voorschriften, die slechts vormelijke en dogmatische waarde hadden en van
17
wantrouwen in de leerlingen getuigden, had ik een heiligen afkeer.’ Veel werd
verwacht van ‘opwekkend onderwijs’. Liever dan een boekhouding van wangedrag
aan te leggen of de beste leerlingen met prijzen te belonen, zoals op het gymnasium
gewoon was, rekende men op de leergierigheid. En om leraren te ontmoedigen
leerlingen uit de les te verwijderen bepaalde Van Bemmelen dat zo'n leerling altijd
na afloop van de schooldag een uur moest nablijven - onder toezicht van de leraar.
Ook moest de eerste week het toelatingsexamen worden voorbereid. Vier
leerlingen die te licht bevonden waren lieten zich doodleuk toch inschrijven. Daar
hadden ze, zolang hun ouders braaf het lesgeld van ƒ 50 betaalden, het volste recht
toe: de liberaal Thorbecke had bepaald dat vrijheid boven alles ging en dat een
school simpel het recht niet had een leerling te weigeren. Zelfs kon een leerling die
was blijven zitten na de grote vakantie gewoon in de volgende klas plaatsnemen.
Het idee was dat ouders zelf het beste wisten wat goed was voor hun kroost. Zo
veel idealisme, dat moest fout gaan. ‘De maatschappij te Groningen was voor zooveel
18
largesse nog niet rijp,’ schreef Groneman. Soms ging de lesstof de halve klas
boven de pet, een onhoudbare toestand. Pas in 1873, na Thorbeckes dood, werden
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toelatingsexamens en overgangsrapporten bindend.
Na de feestweek ter ere van de 250-jarige Groningse hogeschool opende de hbs
op 26 september 1864 als eerste rijksschool zijn deuren. Zodra het sein gegeven
was rukten zo'n zestig leerlingen onder leiding van drie leraren het naar metselwerk
ruikende gebouw aan de Pelsterstraat binnen - de vierde en vijfde klas ontbraken
nog. De Groningers zagen met enige argwaan toe, vooral omdat bijna alle leraren
van elders kwamen. Toen na een maand Van Bemmelen en zijn team niet langer
een middagpauze van twaalf tot drie accepteerden en vonden dat de Groningers
maar tegelijk moesten eten, was de eerste clash een feit. Wat verbeeldden die
‘Hollandsche heeren uit de Pelsterstraat’ zich wel? Het werd nog erger toen
Worthmann, de leraar Duits, op stukken in de krant meende te moeten reageren
met een betweterige bijdrage waarin hij als Duitser vooraanstaande Groningers
waagde te kapittelen over hun taalgebruik. De gemoederen raakten zo verhit dat
19
Van Bemmelen ijlings het voorstel tot inkorting van de middagpauze terugtrok.
In deze sfeer van opgewekt idealisme en Groningse geslotenheid, van didactische
vrijheid en jeugdige vrijmoedigheid, betrad Heike in augustus 1865 de Pelsterstraat.
Hoe zag de school eruit? Een strakke gevel van rode baksteen, lokalen aan de
straatzijde en trappen met smeedijzeren leuningen. Bij gebrek aan een speelplaats
en een gymnastieklokaal mochten de jongens in het vrije kwartier in een nog niet
in gebruik genomen lokaal stoeien, waarbij de leraren zich niet onbetuigd lieten.
‘[A]ls er om het verst of het hoogst gesprongen werd, deed ik zelf mede,’ aldus Van
Bemmelen. Ook de gangen en het trappenhuis waren in de pauzes het tafereel van
wilde spelletjes. Populair was jonassen. Heike, licht als een veertje en twee jaar
jonger dan zijn klasgenoten, werd een keer zo hoog opgeworpen dat hij met zijn
hoofd op de stenen vloer knalde. ‘[O]nze schrik werd nog erger toen 't arme kereltje
zoo raar begon te doen,’ herinnerde een medeleerling zich het incident. ‘Hij sprong
overeind, krabbelde in den muur als wilde hij er tegen oploopen en deed o zoo
20
vreemd!’
Van Bemmelen mocht aan ‘schoolvosserij’ het land hebben en een sfeer van
vrijheid blijheid voorstaan, tegelijk was hij verzot op exerceren. In het gebouw aan
de Pelsterstraat marcheerden de leerlingen onder commando van hun docent tussen
de lesuren van het ene naar het andere lokaal. ‘Dat werd altijd met genoegen en
een zekere fleur uitgevoerd,’ aldus Van Bemmelen, om eraan toe te voegen dat de
orde bij deze militaire aanpak zeer gebaat was. Bij wijze van gymnastiek werden net als elders - militaire oefeningen ingevoerd, met behulp van korporaals van het
in Groningen gelegerde garnizoen, onder leiding van een sergeant-majoor. ‘Als de
leerlin-
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gen des zomers, tot eene kompagnie geformeerd, met een tamboer voorop, op den
saturdag namiddag naar de werken te Helpen marcheerden om daar te exerceeren,’
herinnerde Van Bemmelen zich, ‘dan ging ik altijd mede, en eenige leeraars
vergezelden ons.’ In 1866 vroeg de directeur op aandringen van zijn leerlingen de
minister van Binnenlandse Zaken om geweren. Na overleg met de minister van
Oorlog besloot deze dertig kadettengeweren en twintig geweren met gladde loop
aan de Rijks-hbs af te staan. De leerlingen reageerden dolenthousiast.

Een lesrooster met 35 vakken
Toen Heike zich in 1865 in de Pelsterstraat meldde telde de eerste klas 37 leerlingen.
De twee volgende cursusjaren, in klas twee en drie, lag dat aantal op 28, waarna
de uitval dramatische proporties aannam: nog maar 13 leerlingen in klas vier en 7
21
in de examenklas. De eisen waren dan ook niet mals. Neem klas vijf. Op het rooster
prijkten 35 (!) vakken en onderdelen van vakken. Het waren (tussen haakjes het
aantal lesuren per week): stelkunde (1), meetkunde (1), driehoeksmeting (1),
beschrijvende meetkunde (1), mechanica (2), mechanische technologie (1),
natuurkunde (3), natuurkundige oefeningen (2), onbewerktuigde scheikunde (1),
bewerktuigde scheikunde (1), scheikundige oefeningen (2), kruidkunde (½), dierkunde
(½), aardkunde (1), kosmografie (1), staatsinrichting (1), volkshuishoudkunde (½),
statistiek (½), algemene geschiedenis (1), vaderlandse geschiedenis (1), Nederlandse
taal (1), Nederlandse letterkunde (1), Franse taal (⅔), Franse letterkunde (4/3),
Hoogduitse taal (⅔), Hoogduitse letterkunde (4/3), Engelse taal (⅔), Engelse
letterkunde (4/3), boekhouden (1), Finanzwesen (½), handelsrecht (½), handtekenen
22
(2), rechtlijnig tekenen (2), gymnastiek (2) en last but not least exerceren (1½).
Samen maar liefst 40½ uur, en die uren duurden een uur en geen drie kwartier,
zoals op de middelbare school van nu.
Toch werd de eerste jaren niet geklaagd over een overladen programma. Zeker
in de begintijd trok de hbs - in Groningen en elders - de intellectuele crème de la
crème van de jongens uit de burgerstand. Die waren gretig en konden een stootje
velen. En wie wiskunde en natuurkunde niet kon bijbenen, kon die (of andere) vakken
altijd nog laten schieten. Desnoods volgde een leerling slechts enkele lessen. In de
praktijk kwam dat weinig voor, ook al omdat je alleen eindexamen kon doen in alle
vakken. Overigens ontdekte inspecteur Steyn Parvé in 1868 dat de lesroosters van
23
hbs tot hbs nauwelijks uiteenliepen, de vrijheid van de scholen ten spijt. Was de
deelname aan het middelbaar onderwijs in Nederland vergeleken met de omringende
landen aanvankelijk gering, de komst van de hbs betekende het begin van een in-
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haalmanoeuvre. In het cursusjaar 1870-1871 zat 0,67 procent van de twaalftot
achttienjarigen op een hbs of gymnasium, tien jaar later 0,90 procent en rond de
24
eeuwwisseling 1,45 procent. Op dat moment liep Nederland in de pas met Duitsland
en was men druk bezig langszij Frankrijk te komen.
Heike was een briljante leerling. ‘Hij had een heel licht lichaampje, maar een hoofd
met welks inhoud hij ons allen verre de baas was,’ herinnerde een medeleerling
25
zich. ‘Er was er maar een die nu en dan met hem kampen kon.’ Thuis, inmiddels
de Zoutstraat, kwam hij om in de boeken, getuige het interview met Van Itallie-Van
Embden:
Je moet veel lezen - zei mijn vader - dat geeft kracht. Wel, ik kocht een
waschmand vol boeken op de markt, vader betaalde. Zes weken later
kwam een groote slee boordevol boeken voor mij thuis. ‘Heb je [al] de
vorige boeken al uit?’ vroeg mijn vader nuchter. Die vraag sloeg me op
't hart: 't Is waar, boeken dienden om gelezen te worden en niet om netjes
op te bergen. ‘Nee vader,’ zei ik schuchter. Toen heb ik langen tijd geen
boeken meer gekocht, maar gelezen die ik al veroverd had.
Ondertusschen snuffelde ik rond in de Universiteits-bibliotheek en had
op een dag von Steins Staatsrecht te pakken, toen prof. Gratama me
aansprak. Lees je zooiets zoo graag? Dan moet je Latijn leren. Prof.
Gratama, uit een heel ander milieu, streng christelijk, groot ijveraar voor
de School met den Bijbel, werd toen een oudere, raadgevende vriend.
En is mijn vriend gebleven.
Met Heike kon Van Bemmelen pronken. Dat scheikunde Heike aansprak lag voor
de hand: baden met loog bij de buren in de Spinhuisstraat, bakovens en glazuur in
Feerwerd. De hbs-directeur had zijn eigen vak niet tekortgedaan: een complete
benedenvleugel van het gebouw in de Pelsterstraat ging naar scheikunde. Aan het
aparte vertrek voor de docent, tevens weegkamer, grensde een leslokaal met
zuurkast en demonstratietafel, een lokaal waar vijfdeklassers hun chemische
analyses uitvoerden en een experimenteerruimte voor klas vier, uitgerust met een
fornuis met zandbad, windovens en een destilleertoestel. Toen inspecteur Staring
een keer op de Pelsterstraat langskwam, liet Van Bemmelen zijn knapste pupil voor
het bord de chemische formule van lecithine ontwikkelen, een nogal complexe
organische verbinding ‘waarin een menigte radikalen met macht van streepjes
voorkwamen’. ‘De leerling, toen vijftien jaar oud, liet mij niet in den steek, maar
volbracht glansrijk de opgaaf,’ aldus de directeur.
Het niveau lag hoog. ‘Ik meen te mogen aannemen,’ aldus Van Bemmelen, ‘dat
de jongelieden die in de eerste tien jaren bij het eindexamen slaagden, in de Chemie
niet veel onderdeden voor studenten, welke toen het propedeutisch examen in de
26
Geneeskunde aflegden.’ Voor natuurkunde
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haalde Groneman, die Bosscha's Leerboek der natuurkunde gebruikte, een
vergelijkbaar niveau. In praktische vaardigheid lagen de hbs'ers zelfs op de studenten
voor. Op woensdag- en zaterdagmiddag deden vierde- en vijfdeklassers proeven,
en Van Bemmelen schrok er niet voor terug ze lastige preparaten als
ethyleenbromide te laten bereiden - naar later bleek (waarschijnlijk) een
kankerverwekkende stof.
Het incident met de eindeloze middagpauze was niet het enige waarmee leraar
Duits Friedrich Worthmann de Groningse hbs in diskrediet bracht. Geruchtmakend
was zijn vete met collega handelswetenschappen Carl Friedrich Teppe, eveneens
Duitser en door zijn zonderlinge gedrag en gebrek aan overwicht niet minder een
ramp voor de school. In maart 1868 barstte de bom. Teppe had leerlingen uit de
examenklas verboden hun schriften in zijn kast te leggen en ze gezegd ze maar op
het bureau van Worthmann te deponeren. Die pikte dat niet en stapte bij een
volgende les het lokaal binnen, gewapend met een stok met loden knop. Al snel
ontstond een heftige woordenwisseling en Teppe, bang voor klappen, nam de vlucht.
Toen ook de leerlingen aanstalten maakten te vertrekken, draaide Worthmann de
deur op slot, stompte een jongen die zijn pet opzette zo hard in het gezicht dat het
bloed uit zijn mond liep en verliet ten slotte onder het uiten van grove bedreigingen
het lokaal. Wist directeur Van Bemmelen dit brandje met veel moeite nog te blussen,
Worthmanns ‘beginselloos karakter en zedeloos gedrag’ deden meer kwaad dan
een dozijn eminente collega's kon goedmaken. De leraar Duits der Rijks-hbs werd
in Groningen gesignaleerd in beruchte gelegenheden, had tal van affaires met
dames en maakte het zo bont dat twee van zijn schuldeisers hem op een kwade
avond tot in zijn kamer achtervolgden en daar te lijf gingen. Worthmann wist ze de
deur uit te slaan, dook onder bij een van zijn dames en vertrok naar Duitsland. ‘Bij
verstek werd hem ontslag aangeboden.’
Wie ook geen orde kon houden was E.J. Kiehl, leraar geschiedenis en
staatsinrichting. Hij had lesgegeven op het Leids gymnasium en het Deventer
atheneum en waagde september 1864 de sprong naar Groningen. Van de leerlingen
koesterde hij hoge verwachtingen. Zo verkondigde hij op de eerste
lerarenvergadering en de oude en de middeleeuwse en de nieuwe geschiedenis
uitvoerig te willen behandelen. Zelfs ging hij ervan uit dat de Groninger hbs'er uit
zichzelf de complete Weltgeschichte van Schlosser in vertaling zou doorspitten achttien kloeke delen (plus register van 219 pagina's). Collega's konden een glimlach
om zo veel optimisme niet onderdrukken, maar Heike Kamerlingh Onnes was
gegrepen door Kiehls geleerdheid en toewijding.
En zo had Heike twee favoriete docenten, Van Bemmelen en Kiehl. ‘Een
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goed leeraar bepaalt werkelijk driekwart van de beroepskeus van zijn leerling!’ zei
hij in 1922, gevraagd naar de invloed van Van Bemmelen op zijn liefde voor de
exacte vakken, in het bijzonder scheikunde. ‘Maar hier was 't geval ingewikkelder;
er gaf nòg een eminente onderwijskracht les aan de school: Kie[h]l, een leerling van
Cobet. Verrukkelijk was zijn geschiedenisonderwijs. Bij hem kwam ik met mijn
niet-begrepen Grieksche noten op Plutarchus; voor zijn pleizier heeft hij me toen
Grieksch geleerd. Als hij was gebleven... maar hij ging weg, en Van Bemmelen
bleef. Was 't andersòm gebeurd, wie weet, wat dat voor invloed op mijn leven had
27
gehad.’
Kiehl vertrok in 1867, toen Heike naar klas drie ging. Van Bemmelen had hem
ertoe geprest, na bij het ministerie rugdekking te hebben geregeld. ‘Zijn lessen
waren een tooneel van voortdurend gehaspel, vooral in de lagere klassen,’ aldus
de directeur. ‘Slechts enkele superieure leerlingen eerbiedigden zijn groote kennis,
28
wisten van hem te leeren, en herdachten hem later met piëteit.’ Daartoe behoorde
dus ook Heike. Augustus 1870 schreef hij zijn geschiedenisleraar, die naar
Middelburg was verhuisd, een brief om hem te vertellen hoe het met zijn examen
was afgelopen. Voor geschiedenis had hij een 8. ‘Ik ben er zeker van dat u dit zeer
afvalt,’ zei Heike. ‘De geschiedenis is sinds 2 à 3 jaar mijn lievelingsvak niet meer.
In de vijfde klasse heb ik het geheel verwaarloosd. Alleen onder uw leiding had ik
29
er genoegen in.’
Heikes examenjaar startte met de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat, ‘in een stil en gezond gedeelte van de stad’. Dat bood
meer ruimte, had een ‘vrolijk voorkomen en een ruime, voor de meest gure winden
30
goed beschutte speelplaats’ en een eigen gymnastieklokaal. Intussen was Van
Bemmelen opgestapt, om directeur te worden van de hbs te Arnhem. Heike bleef
in contact met zijn mentor. Kerstmis 1869 deed hij in een brief naar Arnhem verslag
van zijn ‘proeven met gisting’, om aan de hand van een uitvoerige toelichting te
opperen - ‘altijd volgens mijne bescheiden mening’ - dat Van Bemmelen in zijn boek
Eenige hoofdstukken der nieuwere scheikunde op twee plaatsen in de fout was
gegaan omdat de splitsing van melkzuur die daar werd voorgesteld in strijd zou zijn
31
met de ‘wet van behoud van arbeidsvermogen’ (energie). In dezelfde brief meldde
Heike dat hij druk bezig was met Latijn en Grieks en verwachtte direct na de grote
vakantie admissie-examen voor de universiteit te kunnen doen - klasgenoot en
boezemvriend Conrad Mensinga nam daar een jaar de tijd voor. ‘Homerus en
Xenophon heb ik gelezen en [ik] behoef dus voor 't Grieksch weinig meer te doen.
32
- In 't Latijn ben ik met het programma ook bijna klaar, maar Mejuffrouw Dido wacht
mij.’
De nieuwe directeur, Heikes leraar natuurkunde Groneman, eiste disci-
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pline en legde vrijheden die de leerlingen onder zijn voorganger genoten hadden
aan banden. Groneman hield netjes bij wie over de schreef ging en zo weten we
dat Heike op zaterdag 13 maart 1869 bij Ensing eruit was gestuurd. Deze leraar
handtekenen - in de jaren vijftig portretteerde hij alle Groningse hoogleraren - gaf
les volgens de methode-Dupuis, op basis van houten, ijzeren en gipsen modellen,
en daar hadden leerlingen soms geen zin in. Zo ook die zaterdag Heike, die talent
had maar nu een krabbeltekening produceerde, verfrommelde en door het lokaal
gooide, terwijl zijn vriend Gratama een sneeuwbal had binnengesmokkeld en een
sigaar rookte. Oktober van dat jaar, in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat, verwijderde
leraar gymnastiek Eden (de vader van schaatscrack Jaap Eden) Heike wegens
poging tot spijbelen. Zelfs, aldus de lijst van Groneman, was vader Onnes een keer
33
op school ontboden na wangedrag van zijn zoon bij leraar Nederlands Matthes.
Maar in zijn ‘leerlingadministratie’ noteerde de directeur: ‘Heeft steeds uitgeblonken
34
door ijver, vlijt en kunde.’
Het eindexamen, schriftelijk en mondeling door elkaar, viel van 18 tot en met 21
juli 1870. Heikes lijst was een feest, voor alle groepen van vakken was hij de beste
van de klas. Voor wiskunde had hij een 9, voor de natuurwetenschappen ook een
9, voor de handelsvakken een 8 (met als dieptepunt een 5 - ‘even voldoende’ - voor
boekhouden), aardrijkskunde was een 9, geschiedenis een 8, de moderne talen
een 7 en tekenen een 10. In zijn brief aan Kiehl zei Heike dat mechanica
‘verschrikkelijk uit de hand’ was gevallen (hij had een 7) en dat hij voor het schriftelijk
examen Engels hoger dan een 7 had verdiend ‘want Mr. Halliday [de leraar Engels]
kende mij voor de copie minstens 9 toe’. ‘Erg mooi’ was de lijst niet maar Heike was
niet ontevreden. ‘Mijn troost is dat Mensinga 30 à 40, Rasker 60 à 70 punten minder
heeft’ - op een totaal van bijna 40 cijfers.
Over zijn toekomst was Heike zeer beslist. Uit het interview met Van Itallie-Van
Embden:
‘En wat wil je nu gaan doen?’ - vroeg mijn vader. - En nu kon ik
onmiddellijk antwoord geven: scheikunde studeeren. Wel, 't mocht, hoewel
de loopbaan niet recht duidelijk voor ons lag. ‘Geen leeraar - zei mijn
vader - geen ambtenaar; vol in 't leven staan, vechten desnoods, al je
energie ontwikkelen.’ 't Vak van ‘onderzoeker’ op zichzelf bestond eigenlijk
nog niet. Er werd een compromis gevonden: ik zou scheikunde studeeren
en die dan later toepassen in de zaak, waar, voor een nieuwe
bereidingswijze van glazuur b.v., scheikunde uitstekend van dienst kon
zijn.
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Twee dagen voor Heike per brief Kiehl excuses maakte voor zijn 8 voor geschiedenis,
had hij Van Bemmelen in Arnhem ingelicht over zijn twee tienen voor scheikunde op de eindlijst hadden er vier moeten staan. Er is veel overlap met de brief aan
Kiehl. Ook nu zei Heike rond te zwerven ‘in rotsachtig Ithaca’, kwam hij met een
zinnetje over Odysseus in het Grieks, legerde hij zich in gedachten voor Troje ‘en
zie daar Athene den opstuivende Achilles bij de haren grijpen en zijn zwaard in de
schede terug drijven’ en waande hij zich op het Forum - dit naar aanleiding van
Bulwers Last days of Pompeii - waar hij met Cicero's scherpe sarcasme
kennismaakte. Alles afgewisseld door het spelen op de piano van Mendelssohns
duet ‘Ich wollt mein Lieb’. En ook nu zei Heike weinig aan scheikunde te doen,
‘anders komt van het andere niks, maar na de vacantie!’ Eindigde met deze zin vol
verlangen de brief aan Kiehl, die aan Van Bemmelen bood als extraatje een blik
vooruit. ‘Ik heb mijn studieplan als volgt bepaald,’ scheef Heike. ‘Sept. '70 admissie
examen; juli '71 candidaatsexamen.; '73 doctoraal in scheikunde, natuurkunde en
wiskunde; '74 praktische reis door Duitschland; '75 Frankrijk en Engeland
35
bezoeken.’
Hoog gegrepen, en geen woord over dakpannen.
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3 Geen kroegjolen
Toen Heike Kamerlingh Onnes zich op 17 september 1870 bij rector B.D.H. Tellegen
als eerstejaars liet inschrijven, stond de Groninger Hogeschool er tamelijk beroerd
voor. Zo bar weinig studenten trok Groningen dat de levensvatbaarheid van de
derde universiteit van het land in twijfel werd getrokken. De terugloop, in 1864 bij
het 250-jarig bestaan van de hogeschool al een domper op de feestvreugde, had
dramatische vormen aangenomen. Telde de universiteit in 1830 nog 290
ingeschrevenen, dertig jaar later waren het er nog maar 186 en in 1870 was het
1
getal der Groninger studenten gekrompen tot een schamele 146. Ter vergelijking:
Leiden had er dat jaar circa 850 en Utrecht 500.
Boosdoener was - volgens de Groningers - de regering. Den Haag, zo klonk het,
liet het noorden barsten. Weliswaar was het ‘materieel subsidie’ voor de Groningse
universiteit gestegen van ƒ 8000 in 1854 tot ƒ 12.000 in 1866, hadden de faculteiten
der geneeskunde en rechtsgeleerdheid een extra hoogleraar mogen aanstellen en
waren in de stad een nieuwe bibliotheek en een zeer modern fysiologisch
2
laboratorium verrezen, vergeleken met de dure academische ziekenhuizen die
Leiden en Utrecht waren toebedeeld kwam Groningen er toch bekaaid af. ‘De
Groninger Hoogeschool verkeert sedert de laatste jaren in een ziekelijken toestand,’
klaagde correspondent J.W.Q. in Vox Studiosorum/Studenten Weekblad. ‘Ieder
Groninger weet en ieder Groninger ondervindt het dagelijks, hoe onze academie
van de aller noodzakelijkste hulpmiddelen blijft verstoken, hoe men er, als 't ware,
op uit is onze zieke te doen wegkwijnen en den hongerdood te doen sterven door
3
haar de allereerste levensbehoeften te onthouden.’
Op de achtergrond van deze misère speelde de komst van een nieuwe wet op
het hoger onderwijs. Die moest het verouderde Organiek Besluit van 1815 vervangen
4
en ‘de ziekte van ons hooger onderwijs’ genezen. Maar moest Groningen wel naar
5
die nieuwe wet verlangen? Liep de stad geen risico door Haagse bezuinigingsdrift
haar hogeschool, de kleinste van het land, te verliezen? Het eerste ontwerp, in 1868
ingediend door minister Heemskerk, bood enig vertrouwen. ‘De opheffing van een
of twee hoogescholen is een
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maatregel, bijna niet anders dan in tijden van omwenteling uitvoerbaar,’ had de
conservatief Heemskerk in zijn Memorie van Toelichting geschreven. Pech dus voor
Groningen dat het kabinet-Fock net op dat moment op vallen stond.
In het volgende kabinet kwam diezelfde Fock, nu als verantwoordelijk minister,
in maart 1869 met een nieuw plan. De Memorie van Toelichting van dit wetsontwerp
beval, aldus Huizinga, het idee van drie rijkshogescholen ‘met zeer geringe warmte’
aan, ‘zoodat het met een uitnoodiging tot den stormloop gelijkstond’. De ‘commissie
van rapporteurs’ sprak van een grote meerderheid aan Kamerleden die het behoud
van drie hogescholen niet langer acceptabel vond en uitte in zijn voorlopig verslag
van 11 augustus 1870 dreigende taal: ‘het springt in het oog, dat onze finantiele en
intellectuele krachten te kort schieten om drie hoogescholen op zoodanige wijze in
te richten en in stand te houden, dat zij in allen deele beantwoorden aan de eischen
van onzen tijd.’ Omdat Leiden een streepje voor had, Utrecht bloeide en Groningen
kwijnde, lag de conclusie voor de hand: ‘Groningen en niet Utrecht moest vallen.’
Trouwens, had niet de Groningse hoogleraar geschiedenis Hecker in oktober 1869
bij de overdracht van het rectoraat in zijn Latijnse voorrede zelf toegegeven ‘dat de
academie ternauwernood leefde, dat er meer banken dan toehoorders waren’?
Gealarmeerd door de onheilspellende berichten uit Den Haag richtte Tellegen
een burgercomité op dat bij de koning voor behoud van de hogeschool pleitte. Ook
het Gronings studentencorps kwam in actie. Begin september, nog in de
zomervakantie, ging er een ‘adres’ naar Den Haag, waarin de Tweede Kamer werd
voorgehouden dat ‘elke universiteit grooten invloed uitoefent op de verstandelijke
ontwikkeling van een heel gewest’, en dat ook de Groninger hogeschool kon bogen
6
op een roemrijk verleden. Beide acties ontketenden een sneeuwbaleffect: het hele
najaar bestookten omliggende dorpen Den Haag met steunbrieven, oud-studenten
roerden zich en zelfs Drenthe en Friesland toonden sympathie. Gelukkig viel eind
dat jaar ook het ministerie Fock-Van Bosse en het gewraakte wetsontwerp verdween
van tafel. Daarmee was het acute gevaar geweken, al bleef er reden tot zorg. Pas
in 1876 besliste de Tweede Kamer na een spannend debat dat het noorden zijn
7
hogeschool mocht houden en kon in Groningen de vlag uit.
Of Heike september 1870 veel aandacht voor de donkere wolken boven de
Groningse academie had, valt te betwijfelen. Het admissie-examen kwam eraan.
Wie geen getuigschrift gymnasium of Latijnse School kon laten zien, werd onder
het Organiek Besluit pas tot de academische examens toegelaten na een
toelatingsexamen in Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, en in de meet- en
stelkunde. Waar hbs-makker Conrad Mensinga een jaar nam
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om zich voor te bereiden, had Heike zich de benodigde extra kennis - vooral klassieke
talen - tussen de bedrijven door in de examenklas eigen gemaakt. De aanstormende
8
student slaagde probleemloos, zij het naar eigen zeggen ‘lang niet schitterend’.
Bovendien was er de zorgelijke internationale situatie. Begin die maand had
Pruisen de Frans-Duitse oorlog gewonnen door bij het stadje Sedan het leger van
keizer Napoleon III verpletterend te verslaan. Elzas-Lotharingen waren de Fransen
kwijt en Europa wachtte in spanning af wat er verder stond te gebeuren. Ook ‘Gruno's
veste’ was in allerijl op orde gemaakt: stadspoorten konden weer op slot en aan de
zuidkant van de stad was de Linie van Helpman ‘in staat van tegenweer’ gebracht.
Na het uitbreken van de oorlog op 19 juli werd gevreesd voor een landing van de
Fransen op de Groningse kust, met het oogmerk door te stoten naar Pruisen. Toen
hoogleraar staatsrecht Tellegen bij de rectoraatsoverdracht op 13 oktober 1870
tijdens zijn rede ‘niet Duitsch maar Nederlandsch!’ uitriep, de ‘majoriteit’ van de
Nederlandse grondwet boven de ‘autoriteit’ van de dreigende reus Pruisen stellend,
oogstte hij enorme bijval.
De eerste vuurproef voor het broekje van nog geen zeventien was de groentijd
bij het Groninger studentencorps Vindicat atque Polit (‘handhaaft en beschaaft’). In
1870 was 80 procent van de studenten lid van het corps maar het ‘nihilisme’ stak
de kop op en samen met de terugloop van het totale aantal studenten leidde dat tot
9
het schamele aantal van slechts 116 Vindicaters. De contributie bedroeg 22 gulden,
terwijl wie lid werd een eenmalig bedrag van 50 gulden betaalde. Op Vindicat was
een nieuwe ‘wet’ (het totaal aan huisregels) in de maak, met ‘minder gelegenheid
10
[...] tot mishandeling der groenen door enkelen’, maar de lichting 1870 moest zich
nog het zwaardere regime van de oude regels laten welgevallen. Niettemin waren
excessen in Groningen een zeldzaamheid, ook al omdat de wet tweedejaars - de
felste groep - expliciet verbood zich met de ontgroening in te laten. Half november
werden Heike en 28 van zijn jaargenoten geïnaugureerd, niet op een traditionele
‘installatiepartij’ met copieuze feestmaaltijd - die was door de nieuwe wet
wegbezuinigd - maar tijdens een bescheiden concert.
In een conceptbrief aan een leermeester (wellicht Kiehl, brieven aan Van
11
Bemmelen zijn bewaard gebleven) blikte Heike op zijn groentijd terug. Het was
allemaal best meegevallen, schreef hij, al telde Vindicat onder zijn leden ook ‘lummels
en ploerten’. Kennismaken, op de Grote Markt stappen met hoge hoed, toasten,
spreken in het openbaar: je leerde het allemaal in de groentijd en pas als Vindicater
was je volwaardig student. Maar de kroegjolen en het nachtbraken konden Heike
gestolen worden, daar kon zijn tere
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‘corpusculum’ niet tegen. Niettemin vond hij in corpssociëteit Mutua Fides (‘wederzijds
vertrouwen’) aansluiting, ook al gold daar soms het ‘vuistrecht’. Zijn beste vrienden
waren de ouderejaars Anton Tellegen (geneeskunde; een neef van de hoogleraar)
en Herman Jan van Leeuwen (rechten). Ontspanning vond Heike in wandelen,
muziek, schaken en paardrijden. Als ‘werkend lid’ van Vindicats Rijclub deed hij in
de Groninger manege mee aan gekostumeerde voorstellingen als ‘Rosalinde en
Agnietje’, een kluchtspel dat in het paleis van de Perzische sjah speelde, met zang
en dans en talrijke paarden. Na afloop hief men menigmaal het glas op de bloei van
12
de club.

Correspondent van het Studenten Weekblad
Opmerkelijk was Heikes optreden als correspondent. Hij schreef artikelen en
berichten voor ‘het Schoolnieuws’, najaar 1870 door tweedeklassers van de hbs
13
opgericht, en het nog jongere Studenten Weekblad. Dat laatste droeg als ondertitel
‘orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland’ en verscheen vanaf 13 maart 1871 uit
onvrede met Vox Studiosorum. Vox, luidde een veelgehoorde klacht, kon door zijn
lage frequentie en ‘deftige’ opmaak niet uit de voeten met nieuws en bood studenten
geen platform om vrijelijk met elkaar in discussie te gaan. Het Studenten Weekblad
wilde in die leemte voorzien. ‘Wij bieden den conservatief en liberaal, den orthodox
en modern, den royalist en republikein, den aristocraat en democraat eene plaats
in ons blad aan,’ aldus de in Leiden en Utrecht zetelende redactie in nummer 1. ‘Al
wat den Student belang inboezemt, al wat zijne kennis kan bevorderen, zijne ervaring
kan uitbreiden, zijn persoon kan veredelen, vindt in dit blad zijn orgaan.’ Een
landelijke uitstraling - inclusief Vlaanderen - werd bereikt via correspondenten in
Amsterdam, Delft, Groningen, Gent, Luik, Brussel en Leuven.
Als correspondent maakte Heike een valse start. Omdat hij de paasvakantie bij
Van Bemmelen in Arnhem logeerde, en er geen stukjes over de Groninger
hogeschool kwamen, stelde het Studenten Weekblad iemand anders aan. Zodra
Heike - die niet wist dat er twee Groninger correspondenten actief waren - alsnog
kopij begon te leveren, werd deze vervanger met hetzelfde gemak afgedankt. Heike
vond dat zo'n ‘onaardige handeling’ van de redactie dat hij als correspondent
opstapte. Niettemin stuurde hij soms stukjes. Na een merkwaardige oproep op 10
april (waarover straks meer) debuteerde Heike op 5 juni 1871 in het Studenten
Weekblad als polemist. Zijn tegenstander was een zekere ‘Theodoor’ uit Utrecht.
Onderwerp: Aletta Jacobs, studente geneeskunde te Groningen.
‘Iets over de Emancipatie van de Vrouw’, heette de bijdrage die Theodoor op 15
mei in het Studenten Weekblad publiceerde. De Utrechtse student had
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zich gestoord aan ‘een woord van hulde’ dat het feministische vrouwentijdschrift
Onze Roeping ‘jufvrouw Jacobs van Sappemeer’ had gebracht, ‘daar zij als de
baanbreekster in Nederland, op 't punt van emancipatie wordt beschouwd. Zij toch
heeft het 't eerst gewaagd zich aan een hoogeschool hier te land te doen inschrijven.’
Was dat wel zo'n toer, vroeg Theodoor zich af, als je op je vingers kon natellen dat
alle dagbladen je naam zouden afdrukken en vrijwel iedereen ‘met eer en
hoogachting’ over je zou spreken? Waarna hij het Aletta Jacobs, ‘de baanbreekster
van allen, die allen een voorbeeld geven moet en het dus het uitnemendst van allen
moest doen’, kwalijk nam dat ze al voor het eerste het beste examen, het
admissie-examen, terugdeinsde en vrijstelling aanvroeg. ‘Van hoeveel volgende
examens zal Mej. Jacobs nog meer vrijstelling vragen?’ hoonde hij. Ook het thema
‘uiterlijk schoon’ sneed Theodoor aan: ‘Hetgeen mij echter altoos bij de emancipatie
heeft verwonderd, is geweest dat ik gezien heb, dat bijna alle dames die er voor
ijverden niet en die zich er tegen verklaarden wel op uiterlijk schoon konden boogen.’
Aletta Jacobs schreef zich april 1871 in aan de Groninger hogeschool, slechts in
het bezit van een diploma leerling-apotheker. Een maand eerder had ze minister
Thorbecke om dispensatie gevraagd, zowel van het admissie-examen als van de
verplichte colleges Grieks, Latijn en logica. Thorbecke stond er welwillend tegenover
- een meisje mocht niet eens naar het gymnasium, wie kon haar kwalijk nemen dat
ze het vereiste diploma niet bezat? Maar omdat pas bij het propedeutisch examen
de zaak in orde moest zijn, besloot hij eerst af te wachten. Toen dat examen in zicht
kwam, werden de vrijstellingen alsnog verleend. Aletta slaagde met lof.
Dat juist Groningen de eerste vrouwelijke student van Nederland verwelkomde,
14
is niet verwonderlijk. Geïnspireerd door The subject of women van John Stuart
Mill propageerden de hoogleraren Van der Wijck (filosofie) en Tellegen in 1870 ieder
in een eigen brochure een gedegen opleiding van de vrouw. En in de debatingclub
van juridische studenten verdedigde Johan Tellegen (een broer van Anton) het jaar
erop de stelling dat het ‘weezen der vrouwelijke natuur’ de ‘meening dat de vrouw
in het algemeen achter staat bij den man’ niet wettigt. Nadat Aletta Jacobs haar
propedeutisch examen had gehaald, gaf Bernard Tellegen in Het Vaderland van 25
oktober 1872 het klimaat aan zijn hogeschool treffend weer. ‘Zoo iets kon niet
geschieden te Leiden, te Utrecht. Het was alleen mogelijk te Groningen in het radicale
15
noorden.’
In het Studenten Weekblad van 5 juni 1871 nam een zekere O. uit Groningen op
felle toon afstand van de uitlatingen van Theodoor drie weken eerder. Theodoor,
‘de zelfde, die door alle ridderlijkheid af te schudden en eene
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jonge dame openlijk diep te beleedigen, de Hollandsche jufferschap tegen zich in
't harnas meent te jagen. Och, Theodoor! Stel u gerust, die zal voor u een
medelijdend schouderophalen over hebben; maar van onder ons Groninger
studenten, gaat een stem op om u student die geen student, man, die geen man
zijt te...’ O. vond het, bij gebrek aan voorbereidend onderwijs voor meisjes, logisch
dat Aletta Jacobs dispensatie had gevraagd. Dat ze om nog meer dispensaties zou
vragen, geloofde hij niet. Dat kon helemaal niet en bovendien zou ze, gezien de
moeite die ze zich getroostte, ‘genoeg’ van het academisch onderwijs ‘profiteren’
om examen te kunnen afleggen. Waarna hij Theodoor tot slot toevoegde:
Mej: Jacobs heeft in ons vertrouwen gesteld, wij danken haar daarvoor;
zij heeft getoond, dat zij niet vreesde Theodoor's onder ons te vinden.
Dat vertrouwen is niet beschaamd geworden en de Groninger studenten
mogen daar trotsch op zijn. Daarom hebben uwe woorden hen gegriefd,
daarom heb ik voor haar de handschoen opgenomen. - Het heeft mij
slechts gespeten dat ik uw naam om zulk een onaangename reden; zoo
dikwijls in een weekblad heb moeten laten afdrukken.
Achter ‘O.’ verschool zich Heike Kamerlingh Onnes en in haar autobiografie
Herinneringen bedankte Aletta Jacobs ‘de man die door zijn onderzoekingen zich
een wereldreputatie mocht verwerven’ voor ‘de wijze waarop hij, zelf nog jong
16
student, toen mijn belangen behartigd, mijn recht verdedigd heeft’.
Overigens vond de senaat van de Groningse academie dat de opeenvolgende
ministers van Binnenlandse Zaken al te makkelijk vrijstellingen uitdeelden aan
aankomende studenten geneeskunde of wis- en natuurkunde. Ging het aanvankelijk
vooral om officieren, militair geneeskundigen en leraren, wat oudere lieden met
maatschappelijke posities en in de regel enige kennis van de klassieke talen, na de
wet op het middelbaar onderwijs van 1863 kregen ook flink wat hbs-abituriënten
vrijstellingen. Het argument was dat de studies medicijnen en wis- en natuurkunde
ook zonder kennis van de klassieke talen te doen waren, een opvatting die de
Groningse hoogleraar geneeskunde Samuel Rosenstein oktober 1871 in zijn diesrede
steunde. Niettemin had de senaat, met Rosenstein als rector, een halfjaar eerder
de Staten-Generaal laten weten ongelukkig te zijn met het kwistig rondstrooien van
vrijstellingen. Men vreesde precedentwerking en een dalend aanzien van het
17
gymnasium. Een Kamercommissie schaarde zich achter dit strenge Groningse
standpunt, maar minister Thorbecke - bekend om zijn afkeer van drempels in het
onderwijs - vond dat het allemaal zo'n vaart niet liep.
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Na zijn dood (op 4 juni 1872) zette de Tweede Kamer alsnog door: het moest
afgelopen zijn met de vrijstellingen.
Op 9 en 16 oktober 1871 ventileerde Heike in het Studenten Weekblad onder de
kop ‘Dispensatie’ krachtige opinies over het onderwerp. Het admissie-examen en
de verplichting klassieke talen en logica te volgen achtte hij een ‘politiemaatregel’
met als doel de student ‘tot zijn eigen best dwingen’ een zekere ontwikkeling te
bezitten. Dat het gymnasium de enige weg tot die ontwikkeling zou zijn, zoals het
Organiek Besluit dicteerde, mocht in 1815 (het jaar van invoering) ‘rationeel en
practisch’ zijn geweest, voor de ‘nieuwe studies’ leek Heike de hbs de beste
vooropleiding. Reden: de ‘onwillekeurige voorrang die de philosophische [exacte]
vakken daar verkregen hebben en, niettegenstaande alle tegenwerking, blijven
behouden’. De hbs mocht niet bedoeld zijn als vooropleiding tot studie in de
‘philosophie’, in de praktijk voldeed zij uitstekend. ‘Thorbecke,’ aldus Heike, ‘heeft
bij het omploegen van den akker de gouden pot gevonden.’
Maar dat een kandidaat-notarisdiploma of hulpapothersexamen zou voorbereiden
op de studies rechten en medicijnen, ging er bij Heike niet in. Zijn conclusie:
‘Dispensatie van admissie-examen voor philosophie uitmuntend!, voor medicijnen
misschien goed, maar voor theologie en rechten onpraktisch, voor de letteren
ondenkbaar!’ Voor die laatste vakken achtte hij dispensatie funest, ‘en een rotte
appel kan een geheele hoop aansteken!’ De student in de ‘philosophie’ die de
vrijstellingen voor Aletta Jacobs verdedigde met als argument dat zij als vrouw nu
eenmaal geen geschikte vooropleiding had kunnen volgen, nam het Thorbecke
kwalijk anderen dispensatie te verlenen van vakken waarvan ‘het belang voor [de]
studie niet kan worden ontkend’.

De modderpoel bij Modderman
Naast bezoekjes aan Mutua Fides, lezingen op sociëteit De Harmonie (waarvan
vrijwel alle Vindicaters lid waren), muziekuitvoeringen in de Concertzaal,
biljartavonden, de dies natalis, ijsvermaak, het bal en de schrijfactiviteiten voor het
Studenten Weekblad, maakte Heike tevens flink werk van zijn studie. Hij had zich
ingeschreven bij de faculteit wis- en natuurkunde, met als einddoel scheikunde.
Deze ‘philosophische’ faculteit telde in Groningen in 1870 circa 25 ‘eigen studenten’
en had als voornaamste taak het verzorgen van het propedeutisch onderwijs voor
18
de medische faculteit. Het beroepsperspectief van de student wis- en natuurkunde
was beperkt tot het leraarschap aan een hbs of gymnasium, slechts een enkeling
kon terecht in de wetenschap - (sporadische) mogelijkheden in de industrie openden
zich pas het laatste kwart van de eeuw. Heike, zo was met zijn vader afgespro-
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ken, zou na zijn doctoraalexamen in de steenfabriek aan de slag gaan.
Maar eerst kwam het kandidaatsexamen. Dat omvatte flink wat wiskunde (algebra,
meetkunde, trigonometrie, stereometrie, sferische trigonometrie, hogere algebra,
analytische meetkunde, differentiaalrekening) en verder natuurkunde, sterrenkunde,
scheikunde, botanie en zoölogie. Ook vereist waren ‘testimonia’ van colleges in de
logica en Latijnse en Griekse letterkunde. Logica werd gegeven door Van der Wijck,
een meeslepend docent (een pre als je college geeft op maandag-, dinsdag- en
woensdagmorgen van acht tot negen uur), een liberaal met brede interesses die
19
publiceerde over zielkunde, pedagogiek, ethiek, esthetiek en politiek. Collega
Francken - zijn zoon zat op de hbs bij Heike in de klas - gaf dezelfde ochtenden van
elf tot twaalf college Tacitus en Horatius. Testimoniumcolleges waren verplicht,
maar getentamineerd werd er niet. Hoogleraren hadden het soms zwaar. Het is
voorgekomen dat studenten honden naar college meenamen en over de Utrechtse
filosoof Opzoomer (Van der Wijcks leermeester) gaat het verhaal dat hij iedereen,
20
ook wie nooit op college was verschenen, een testimoniumbriefje verstrekte.
Het oordeel van de studenten over de wiskundecolleges van W.A. Enschedé was
niet onverdeeld positief. Deze hoogleraar van de oude stempel, in 1843 aan
Groningen toegevoegd toen het atheneum van Franeker werd opgeheven, was
vooral actief als bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek. Zijn colleges over
‘lagere algebra’ werden goed bezocht, maar er was ook kritiek. ‘Groot was de ijver
door ZHGel. bij 't geven van deze colleges [lagere wiskunde] aan den dag gelegd,’
aldus het verslag over 1870-1871 van de studenten wis- en natuurkunde in de
Groninger Studentenalmanak, ‘en wij nemen de vrijheid door dezen onzen wensch
te kennen te geven, dat de Hoogleeraar bij de colleges over de Hoogere Wiskunde
denzelfden ijver ten toon spreidde’.
De Groningse scheikunde was voor Heike een afknapper. Hoogleraar in dat vak
was sinds maart 1869 Tjaden Modderman, Van Bemmelens voorganger als directeur
van de hbs te Arnhem. Modderman had een zware onderwijstaak: hij gaf college in
anorganische en organische chemie, in farmaceutische chemie en mineralogie, en
in landbouwchemie aan de landbouwschool in Haren. Scheikunde zat in een
benedenvleugel van het Academiegebouw. Had Kerckhoff, die naar Utrecht was
vertrokken om Gerrit Jan Mulder op te volgen, het Groningse Chemisch Laboratorium
flink gemoderniseerd (overigens zonder tot onderzoek van betekenis te komen),
zijn opvolger Modderman was ‘meer een popularisator dan een scheikundige van
21
enige betekenis’. Oog voor vernieuwing binnen zijn vak had hij nauwelijks. Toen
J.H. van 't Hoff in 1874 met het asymmetrische tetraëdrische
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Academiegebouw aan de Broerstraat.

model van een koolstofverbinding kwam en zo de stereochemie lanceerde, noemde
(ook) Modderman dit briljante idee ‘voorbarig’. De Groninger studenten klaagden
dat hij op college te weinig stof behandelde, en dat hij in plaats van zelf toe te zien
22
op het praktisch werk van studenten alles overliet aan zijn assistent.
Heike klaagde steen en been over de gang van zaken in het Chemisch
Laboratorium. Zo hield ‘de bediende te 12 uren eene razzia naar studenten en wees
hen, onverschillig wat hen bezig hield, “kalmpjes” tot halftwee de deur; een enkele
23
genoot er slechts het privilege van opgesloten te worden’. De manier van werken
op het Chemisch Laboratorium vond Heike ‘geknoei’ en de kwalitatieve analyses
24
die er dagelijks uitgevoerd werden bestempelde hij als een ‘modderpoel’.
25
Teleurgesteld liet hij zich weer inschrijven bij het chemisch practicum op de hbs.
Ook bij natuurkunde, die in het Academiegebouw een bovenvleugel bezette,
waren de omstandigheden voor experimenteel werk beroerd. Dat lag niet aan de
hoogleraar. Rudolph Mees, een verlegen bankierszoon die in de zomer van 1868,
toen hij van vakantie terugkeerde, bij de post zijn benoeming tot hoogleraar
natuurkunde in Groningen aantrof, werd jaar in jaar uit in de almanak geroemd om
zijn uitmuntende colleges - al werd er wel eens geklaagd over zijn ‘vraaglust’ op
tentamens. Mees, bij zijn benoeming 23 jaar oud, was een veelzijdig man die graag
reisde, van schilderkunst hield en met Dickens en Walter Scott dweepte. Tot de
taak van de universiteit
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rekende hij in de eerste plaats humboldtiaanse Bildung, getuige ook de titel van zijn
inaugurele rede: ‘Het onderwijs in de natuurwetenschappen: een noodzakelijk
26
bestanddeel van elke beschaafde opvoeding.’ Zijn colleges experimentele fysica
waren zeer verzorgd. ‘Wat Mees mededeelde had terstond gedrukt kunnen worden
en zou een leerboek gevormd hebben geheel gegrond op de nieuwste denkbeelden,’
blikte Heike later terug. ‘Op het juiste oogenblik verrichtte Deutgen [de amanuensis]
onberispelijk de proeven, die in het betoog eene plaats vonden. De redenering was
volkomen helder. [...] Wie op zijne colleges niet tot kritiek werd opgeleid moest er
al heel weinig aanleg voor hebben. Als hij eenige minuten aan 't woord was, geraakte
hij in vuur en sprak hij met boeiende geestdrift. Geen wonder, dat zijne colleges
27
zeer trouw bezocht werden.’
Het probleem bij natuurkunde was de collegekamer. Die was ruim en zeer
bruikbaar, al waren demonstratietafels en bord door een stevig hek van de studenten
gescheiden, maar hij lag in de weg. Om bij de zitkamer en werkkamer van de
hoogleraar te komen, en ook bij de instrumentenzaal waar het practicum was
ondergebracht, moest je door die collegezaal heen. Mees had geen assistent en
de student die de pech had proeven te willen doen op een tijdstip dat de hoogleraar
afwezig was, moest naar het souterrain, waar Deutgen woonde, en hopen dat de
amanuensis de sleutels af wilde staan. Op de uren dat Mees college gaf kon je met
goed fatsoen de werkkamer en instrumentenzaal niet binnen. Heike stond in zo'n
geval met zijn oor tegen de deur, wachtend op een geschikt moment om de
collegekamer binnen te glippen. De weg terug was dan feitelijk afgesloten: nogmaals
de hoogleraar storen was uitgesloten. Maar de ellende was dat in de werkkamer
en instrumentenzaal ieder gereedschap ontbrak. Voor de kleinste klusjes moest je
naar de werkplaats van Deutgen, in het souterrain. Gelukkig kon Heike uitstekend
met de amanuensis (en zijn zuster) overweg. Altijd kreeg hij de sleutel mee en hij
kon - ‘eene groote gunst’ - vrijelijk in de werkplaats zijn gang gaan. En wanneer
Heike op eigen kosten Deutgen werkzaamheden liet verrichten, rekende de
amanuensis schappelijke prijzen.
Geplaagd door dit ongemak liep Heike op zekere dag door de vestibule van het
vermaledijde Academiegebouw. Zijn oog viel op een drukwerk aan de muur, in het
28
Latijn - ‘k was heel trotsch dat ik 't lezen kon’. Het ging om een serie prijsvragen
die de Utrechtse universiteit had uitgeschreven, een traditie waarmee ook de andere
academies hun dies hoopten op te luisteren - al kwam er soms geen enkele inzending
binnen - en die tot in de twintigste eeuw voortduurde. De opgave van de Utrechtse
faculteit wis- en natuurkunde luidde als volgt (in Nederlandse vertaling): ‘Men verlangt
een
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kritisch onderzoek van de methoden ter bepaling van de dampdichtheid en van de
met deze methoden verkregen uitkomsten, dit in het licht van het verband tussen
de aard der chemische verbindingen en dampdichtheid.’ De reactie van Heike: ‘Wel,
ik was student, en dus trok ik aan 't werk.’ Onduidelijk is of hij zich beperkte tot een
literatuurstudie, of ook praktisch werk deed. In het laatste geval vond dat
waarschijnlijk plaats in de kelder van het ouderlijk huis in de Zoutstraat. Uit het
interview met Van Itallie-Van Embden:
Heel zeker scheen ik er toch niet van te zijn of 't niet een beetje pedant
van me was; tenminste toen mijn vriend eens kwam kijken, wat ik
uitvoerde, wist ik 't geval niet anders voor hem te verbergen dan door de
pijp uit de brandende kachel te trekken en met hem de vlucht te nemen
voor de geweldige rookwolken. Ziet u nu wat een kind ik was? Mijn vader
schreef de prijsvraag over; zij moest door een vreemde hand worden
ingezonden. Maanden later werd ik plotseling uit 't college thuisgeroepen.
Dàt was mijn moeder! die stond met een half verscheurden brief te
29
zwaaien: de bekrooning.
In die brief nodigde E. Mulder, secretaris van de Utrechtse faculteit der wisen
natuurkunde (en zoon van Gerrit Jan Mulder), Heike uit op dinsdag 14 maart tijdens
de diesviering in het Utrechtse Academiegebouw de gouden medaille in ontvangst
30
te nemen - in verband met het overlijden van rector Miquel volgde er uitstel tot 27
31
maart. Het judicium prees Heike om zijn nieuwe methode ter bepaling van de
dampdichtheid. Die mocht ongebruikelijk zijn en minder voor de hand liggend, ze
bewees dat de schrijver wist wat er aan hulpmiddelen in de fysica voorhanden was.
Ook prees de Utrechtse faculteit de scherpte van Heikes oordeel, de nauwkeurigheid
waarmee voor- en nadelen van de diverse methodes waren nagegaan en het gewicht
32
dat aan bijzonderheden was toegekend. Buys Ballot, herinnerde Heike zich later,
‘zat bij 't colloquium doctum maar goedig te lachen: Hij had pleizier in dat jongetje;
kom, zoo'n mannetje moest je eens aanmoedigen! Zijn collega [E. Mulder] keek wat
uit de hoogte, die vond Buys wel wat àl te gemakkelijk bij deze gelegenheid. Donders
33
zei: “nou moet je naar Duitschland.” Dat knoopte ik in mijn oor.’
Het Studenten Weekblad deed op 27 maart verslag van de ‘plechtige viering’ van
de Utrechtse dies natalis. Na de uitreiking van prijzen en getuigschriften wachtte de
winnaars een druk programma. ‘Des avonds,’ aldus het weekblad, ‘vereenigden
professoren zich aan een souper in het hotel des Pays-Bas, waarop ook de
bekroonde studenten genoodigd waren en hetwelk zeer geanimeerd geweest moet
zijn.’ Het Utrechts studentencorps liet zich
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niet onbetuigd en had op zijn sociëteit het muziekcorps van het regiment huzaren
uit Den Haag uitgenodigd. ‘Het feest, hoewel niet druk bezocht, was zeer
opgewonden; vele toasten werden geslagen, waaronder ter eere van de bekroonden,
welke na afloop van het professoren-souper zich bij ons gevoegd hadden. Eerst
34
toen het daglicht zich door de vensters vertoonde, nam het feest een einde.’
Dat nachtbraken had nog een staartje. Twee weken later stond Heike in het
Studenten Weekblad met een zot stukje. Na een deel van het judicium van 27 maart
te hebben geciteerd en zijn alternatieve bepaling van de dampdichtheid ‘een
35
belangrijke wijziging in de methode Regnault’ te hebben genoemd, riep hij studenten
die van plan waren zijn nieuwe methode in de praktijk te brengen op om contact
met hem op te nemen. ‘[M]isschien,’ aldus Heike, ‘kon het ook voor de wetenschap
eenig nut hebben te onderzoeken of eene methode, die zich in theorie zoo zeer
aanbeveelt, ook in de praktijk daarmee overeenkomstige resultaten zou kunnen
opleveren.’ Van Bemmelen stond perplex over zo veel opschepperij en vroeg zijn
zeventienjarige pupil in een brief om opheldering. ‘Wat betreft die advertentie in 't
studenten weekblad,’ schreef Heike terug, ‘die vind ik zelf zeer dwaas, maar ze is
in Utrecht geschreven in een toestand die ik liever niet beschrijven wil. Ik zou de...
welke gij in uw brief hebt opengelaten niet anders weten in te vullen dan door
36
“dwaasheid” of “bluf”.’
Mees, ‘een kritikus van zeldzame scherpte’, vond ‘al dat éclat om zo'n jong ventje
maar matig’, herinnerde Heike zich in 1922. ‘Nu, hem was het gemakkelijk mij te
laten zien hoeveel oppervlakkigs er was in mijn stuk; hoe weinig nieuws 't bracht.
Waarlijk in hem vond ik 't absolute tegenwicht tegen mijn uiterlijk succes; en dat is
mijn behoud en mijn geluk geweest.’
Met een houten hoofd reisde Heike de dag na de Utrechtse prijsuitreiking naar
Arnhem, waar hij de paasvakantie doorbracht bij Van Bemmelen. Hij assisteerde
zijn leermeester in het practicumlokaal van de Arnhemse hbs bij proeven over de
bepaling van salpeterzuur in welwateren, waarvoor Van Bemmelen hem februari
1872 in een publicatie in het Maandblad voor Natuurwetenschappen keurig
37
bedankte. Het experimenteren deed Heike goed, zijn liefde voor de chemie kwam
weer tot leven. Tijdens boswandelingen besprak hij met Van Bemmelen zijn toekomst.
Duidelijk was dat het niet de steenfabriek zou worden maar de wetenschap. ‘Mijn
vader heeft die betrekkelijke teleurstelling onmiddellijk verwerkt,’ zei Heike tegen
Van Itallie-Van Embden. ‘“Zie later als je klaar bent een assistents-plaats te krijgen,
dan kun je leven; 't is geen rijk bestaan, maar dat hoeft ook niet; alleen aan trouwen
zul je dan in vele jaren nog niet kunnen denken.”’ Van Bemmelen
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koesterde zijn pupil en liet hem beloven dat hij nooit leraar zou worden, of directeur
van een hbs - en dat hij voorlopig zijn tijd niet met vrouwen zou verdoen. Ook
bespraken ze de plaatsen waar de praktische chemie wat voorstelde. In Delft, waar
in 1864 de Polytechnische School was gesticht, had de introverte hoogleraar
scheikunde Oudemans zojuist een nieuw scheikundig laboratorium ingericht. Maar
het walhalla, daarover waren ze het roerend eens, was Heidelberg, de stad van
Robert Bunsen.
Terug in Groningen kostte het Heike moeite de studie weer op te pakken. Na
veertien dagen feesten en paardrijden begon hij met het ‘inpompen voor het examen’,
maar het wilde niet vlotten. Heike klaagde over zijn gezondheid. ‘Het opstaan valt
mij moeilijk en ik betrap mij tegenwoordig dikwijls op prikkelbaarheid en
neerslachtigheid,’ schreef hij Van Bemmelen. Maar aan uitstel dacht hij niet. ‘De
dag van 't examen heb ik bepaald op 24 juni, juist voor de feesten van het
38
landbouwcongres.’ Dat was te optimistisch gedacht, het werd 9 november - wie
weet door ziekte. Gewapend met recensiepapier (bewijs van inschrijving),
tentamenbriefjes en ƒ 47 meldde Heike Kamerlingh Onnes zich in het
Academiegebouw. Na de ondervraging in de kleine gehoorzaal en de eerste
felicitaties ging er een telegram naar Arnhem. ‘Examen gedaan, summa sine laude.
39
Had gaarne telegram wat U best dunkt Delft of Heidelberg. Onnes.’
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4 Heidelberg
In zijn roman Vaders en zonen (1862) plaatst Ivan Toergenjev het oude spirituele
Rusland tegenover het moderne rationalistische Duitsland. Zo klaagt de aristocraat
Pavel Petrovitsj dat de Duitsers, ooit het volk van Schiller en Goethe, nu ‘allemaal
chemici en materialisten’ zijn. Waarna zijn opponent, de nihilist Bazarov, tegenwerpt
dat Duitse geleerden ‘heel wat mans’ zijn en dat een ‘behoorlijke’ chemicus ‘twintig
maal nuttiger’ is dan ‘welke dichter ook’. In een andere passage vertrouwt de
geëmancipeerde Jevdoksia Koeksjin de sombere Bazarov toe in het buitenland te
gaan studeren. Waar? In Parijs en Heidelberg. Waarom Heidelberg? ‘Dat u dat niet
1
weet, daar woont Bunsen toch!’
De Grossherzoglich Badische Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg,
in 1803 door groothertog Karl-Friedrich nieuw leven ingeblazen, was het visitekaartje
van het zuidelijke Baden. Voor de eenheid van 1871 was Duitsland een lappendeken
van elkaar dwarszittende koninkrijkjes, groothertogdommen en electoraten, met
Pruisen als machtigste. Om de identiteit te benadrukken en cultureel aanzien te
verwerven, getroostten ze zich grote moeite eminente geleerden naar hun
universiteiten te lokken, ook natuurwetenschappers. De claim van de autoriteiten
dat de landbouw van academische kennis profiteerde, was voor een deel retoriek.
Met het aantrekken van academische coryfeeën hoopte een staat het culturele
2
imago op te vijzelen en de buren de loef af te steken. Op zijn beurt kon een gewild
wetenschapper met de situatie zijn voordeel doen door voorzieningen te eisen. De
geleerde, zijn vakgebied en de studenten voeren er wel bij.
De universiteit van Heidelberg, waar Heike Kamerlingh Onnes zich in november
1871 inschreef, droeg een sterk internationaal karakter. Van de 850 studenten kwam
meer dan 80 procent uit het buitenland. Voor het zomersemester 1872 hadden zich
3
voor de exacte vakken 152 buitenlanders ingeschreven tegen 45 Duitsers. Vooral
Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Polen en de Verenigde
Staten waren ruim vertegenwoordigd - Nederland hield het op Heike. De
achttienjarige student trof een bruisend academisch leven aan, met als onbetwist
middelpunt de che-
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micus Robert Bunsen. Die was in 1852 door Heidelberg binnengehaald, tot Hofrat
en voorzitter van de filosofische faculteit gebombardeerd en van een nieuw
laboratorium voorzien. Bunsen haalde zo snel hij kon de fysicus Gustav Kirchhoff
naar Heildelberg, en de fysioloog Hermann Helmholtz. Tijdens hun boswandelingen
vlogen de ideeën over en weer en nooit heeft de universiteit van Heidelberg zo'n
illuster trio binnen haar gelederen gehad. Maar Pruisen zat niet stil en wist in 1871,
toen het Duitse Rijk een feit was, Helmholtz te strikken voor een hoogleraarschap
in Berlijn. Kirchhoff maakte de overstap naar de hoofdstad vier jaar later.
Hoe verging het Heike in Heidelberg? In het Studenten Weekblad van 2 januari
1872 schetste hij in een reisbrief zijn eerste indrukken. In de voetsporen van romantici
als Lenau en Goethe bezong hij de stad aan de Neckar. ‘Gij hebt op uwe Rijnreis
zeker de “Molkenkur” bezocht en het heerlijke gezicht genoten, dat dit bijna eenige
punt oplevert,’ begint het artikel. Waarna Heike vervolgde:
Gij hebt daar stil gestaan, gij hebt uw blik laten gaan over de uitgestrekte
en vruchtbare Rheingau, over de met houtvlotten bedekte, als een
zilverenlint door de vlakte kronkelende Neckar. Gij hebt neergezien op
de huizen en straten van Heidelberg, op de met klimop begroeide ruinen
van het ‘Schloss’, dat met zijn tuinen en torens, zijn poorten en
standbeelden, zijn bosschjes en boomgroepen met recht het Alhambra
der Duitschers genoemd kan worden. Misschien wierpen de laatste stralen
van de ondergaande zon een liefelijkrood over dit tooneel, misschien
speelden de klokken en weerkaatsten hunne tonen, vermengd met het
gedruis, dat aan eene levendige stad eigen is, zacht en melodisch in het
4
enge dal, als eene hymne aan het leven, dat daaronder woelt en krioelt.
Waarop de lyrische Groninger de berg afdaalde om zich ‘te midden van het
menschengewoel’ te werpen, ‘om te zien of al die poëzie in waarheid en werkelijkheid
herleefde!’ Heidelberg, aldus een weer nuchtere Heike, bestond ‘eigenlijk’ uit één
straat die, parallel aan de Neckar, van de Carlspoort tot de Mannheimer Poort liep.
Deze Hauptstrasse, waarin rood zandsteen de toon aangaf, had ‘goede en flinke
winkels’ maar geen fraaie huizen. ‘Drukte en beweging, cafés en wirthschaften
echter genoeg,’ constateerde Heike. En wie er rondwandelde hoorde ‘alle mogelijke
talen’, want ‘Heidelberg is een middelpunt waar bijna alles wat vreemd is
heenstroomt. Vooral is dit het geval met Engelschen en Amerikanen, die de stad
niet alleen groot en duur maken, maar ook vrij als ze zijn, opvrolijken.’
Die buitenlanders bewoonden comfortabele huizen in de voorstad ten zuidwesten
van het centrum. In die nieuwe wijk, in de Gaisbergstrasse, had
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Heike bij Frau Reiss, weduwe van een sigarenfabrikant, een ‘nette’ salonparterre
met slaapkamer gehuurd, ‘iets uitmuntends en relatief goedkoops’, voorzien van
een schrijftafel, piano, sofa en ‘circulatiekachel’, terwijl het balkon op het westen
5
een prachtig uitzicht bood. De meeste studenten woonden in de Altstad, maar van
de kamers daar was Heike weinig gecharmeerd: ‘allerafschuwelijkste hokken, en
voor een Hollander totaal onbewoonbaar.’ De Gaisbergstrasse mocht wat ver uit
de stad zijn, naar het Chemisch Laboratorium was het maar een paar minuten lopen.
En voor de grote Herr Bunsen was hij in Heidelberg.
6
Robert Bunsen (1811-1899) behoorde tot de grootste chemici van zijn tijd. Als
zoon van een Göttingse filoloog-bibliothecaris ontpopte hij zich tot een volbloed
experimentator. Alleen proeven telden. Zelfs in zijn college Algemeine
Experimentalchemie, dat hij dagelijks van negen tot tien gaf ('s zomers van acht tot
negen), 74 semesters achtereen, ging hij theorie uit de weg en beperkte zich tot het
uit de doeken doen van scheikundige onderzoeksmethoden. Dit aan de hand van
demonstraties die hij met zorg voorbereidde en waarvoor de studenten hem dankbaar
met applaus beloonden. Eén fatsoenlijk vastgesteld feit, zo placht Bunsen op te
merken, was meer waard dan alle theorieën bij elkaar. Zelfs op het periodiek systeem
der elementen, in 1869 door zijn leerlingen Dmitri Mendelejeff en Lothar Meyer
opgesteld, ging Bunsen op zijn colleges niet in. Niettemin prentte hij zijn leerlingen
in dat een chemicus niet zonder scholing in wis - en natuurkunde

Robert Bunsen (1811-1899).

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

68
kon. ‘Ein Chemiker der kein Physiker ist, ist gar nichts.’
Na aanstellingen in Marburg en Breslau (waar hij nog geen jaar bleef) volgde in
1852 de benoeming tot hoogleraar scheikunde in Heidelberg. Hij zou Baden tot zijn
emeritaat in 1889 trouw blijven, een aanbieding om in Berlijn hoogleraar te worden
wees hij af: met het regiment van Herr von Bismarck wilde hij niets van doen hebben.
In Heidelberg werkte hij eerst in een tot laboratorium omgebouwd klooster, vanaf
1855 in moderne nieuwbouw aan de Plöckstrasse. Kort voor de opening kreeg
Heidelberg een gasnet en zette Bunsen zich aan de taak een nieuw type brander
te ontwikkelen dat niet roette en toch een hete vlam gaf. Deze Bunsenbrander, nog
altijd in elk practicumlokaal te vinden, is zijn bekendste uitvinding, samen met de
koolstof-zinkbatterij uit 1841. Om patenten gaf Bunsen niet: geldzucht stond het
dienen van de wetenschap in de weg.
Bunsen, een man met handen als kolenschoppen en zijn leven lang vrijgezel,
mistte door een explosie van kakodyl (een verbinding van koolstof, waterstof en
arsenicum) het zicht in zijn rechteroog. Niettemin was hij een virtuoos experimentator.
Als een der weinigen kon hij met zijn duim een kwikbuis afsluiten en het geheel op
zijn kop in een bak met kwik zetten zonder dat er een belletje lucht bij kwam. Ook
was hij een kundig glasblazer, vermaard om zijn vuurvaste vingers. In zijn
laboratorium draaide alles om nauwkeurigheid, zes weken zwoegen op een
silicaatanalyse was doodnormaal. Van heinde en verre stroomden studenten toe
om zich onder zijn leiding in de praktische anorganische chemie te bekwamen vele beroemde chemici uit de tweede helft van de negentiende eeuw kregen in
Heidelberg hun praktische scholing. De hele dag stond Bunsen zijn leerlingen bij
en deed voor hoe het moest, sigarenpeuk in de mond. Niettemin vond hij tijd voor
eigen onderzoek, waarbij hij aanpakte wat zich als probleem voordeed, zonder
systeem. Berekeningen maken en artikelen schrijven deed hij 's morgens vroeg.
Eén boek slechts schreef Bunsen: Gasometrische Methoden. Het verscheen in
1857 en bood een overzicht van de experimentele methodes die hij in zijn lange
carrière tot in de puntjes had leren beheersen. Theoretische bespiegelingen
ontbraken. Liever gaf Bunsen de lezer praktische tips om meetfouten te omzeilen,
te elimineren of in ieder geval te minimaliseren.
Heike was per brief bij Bunsen geïntroduceerd door A.H. van Ankum, zijn leraar
scheikunde in het examenjaar van de Groningse hbs - met Modderman had hij niets.
De ontvangst in de practicumzaal in de Plöckstrasse was ‘buitengewoon vriendelijk’
7
en Bunsen had ‘dadelijk met alles terecht geholpen’. Van Ankum had geschreven
dat de student uit Holland nog maar weinig praktische ervaring had en om zijn leraar
niet voor het hoofd te stoten liet Heike het er maar bij - des te meer zouden zijn
vorderingen

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

69
opvallen. Het wintersemester in het chemisch laboratorium begon met oefeningen
in de kwalitatieve analyse, waaronder vlamreacties en het werken met kleine
hoeveelheden vloeistof - stokpaardjes van Bunsen. Heike rondde alles in zes weken
af en toonde zich opgetogen. ‘Door [Bunsen] leert men werkelijk in de qualitatieve
analyse niet de modderpoel zien, gelijk die elke middag gedurende 2 uren in het
Groningsch Academisch Laboratorium vertoond werd.’
Overigens zat het laboratorium van Bunsen niet ruim in de middelen. Heike vond
het ‘op zichzelf een zeer armoedige inrichting’. Voor zaken als gewichten, platina
kroezen en glaswerk moest hij ‘een aanzienlijk sommetje’ neertellen en op het
‘mishandelen’ van de balansen stond een boete van vijftig cent. Heike kon er niet
mee zitten. ‘Die polici zorgt voor eene goede atmosfeer en is dus een goede
instelling.’ Financieel had hij weinig te klagen, zijn ouders ‘slachtten een paar
Spanjaarden’ om de kosten van het verblijf in Heidelberg te dekken. Aanvankelijk
dineerde Heike in Hôtel Schruder en werd hij aan tafel genodigd bij Bunsen en zijn
collega-hoogleraren Königsberger, Ladenburg en Kühne. Maar dat werd hem toch
snel te duur.
Bij de kwantitatieve analyse maakte Bunsen pas echt indruk. Heike jubelde over
de ‘bereidwilligheid, ja ik zou het bijna durven noemen voorliefde’ waarmee de
kampioen van de praktische chemie hem bijstond. ‘Om van Bunsen te kunnen
hooren “sehr schön” of “sehr hübsch” wil ik gaarne een gansche week werken.’ En
werken deed Heike. 's Morgens om halfzeven op, snel een ‘plan ontwerpen’, om
acht uur aan de slag in het laboratorium, 's middags een halfuur pauze, en 's avonds
tegen achten naar huis. En altijd Herr Bunsen in de buurt om zaken voor te doen.
‘Hij doet alles om mijn lust in het werken aan te wakkeren,’ liet Heike opgetogen
weten. Eindelijk analyses die tot op 0,1 procent klopten, zoals die van de fracties
zilver, koper, goud en tin in munten. Wat een verschil met ‘dat geknoei te Groningen’.
In februari wist de Hollandse furie de meeste van de kleine zestig mede-practicanten
ver achter zich. Nog voor de paasvakantie hoopte Heike de kwantitatieve analyse
af te hebben, waarna gasanalyses, proeven met zeldzame stoffen en eigen
onderzoek op het programma stonden. Hij zag ernaar uit. ‘En ik kan mij dunkt vast
rekenen op een mooi getuigschrift, en dat is zeker in gansch Europa wat waard.’
Ook buiten de practicumzaal bood Bunsen hulp. ‘Persoonlijke recommandatie’
gaf Heike vrijelijk toegang tot de Heidelberger universiteitsbibliotheek en de
bibliotheek in het Chemisch Laboratorium, waar de tijdschriften lagen. Met de kerst
las hij Theoretische Chemie van Kopp, Geschichte der Chemie en Mechanische
Theorie der chemischen Affinität van Mohr (‘een prul’).
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Ook boog hij zich die week over een prijsvraag van de Groninger universiteit: ‘Men
verlangt een kritisch overzicht van de methoden ter bepaling der
warmtehoeveelheden, welke bij scheikundige verbindingen en ontbindingen vrij
worden, en van de uitkomsten door verschillende onderzoekers verkregen.’ En een
idee over chemische binding werkte Heike uit tot een lezing voor de Chemische
Verein.
Met het laatste hoopte Heike iets fundamenteels te pakken te hebben. Hij stelde
zich atomen voor als een soort magneetjes, een gedachte die hem niet snel zou
loslaten. ‘Deze analogie [tussen valentie en magnetisch moment] is mij een lichtstraal
geweest,’ schreef hij januari 1873 aan Van Bemmelen, gevolgd door een globale
8
uitwerking. De kern: ‘atomiciteit [valentie] = het magnetisch moment dier atomen,
d.i. product van afstand polen en magnetische vloeistof daarin opgehoopt.’ Een
koolstofatoom bijvoorbeeld had bij gelijke sterkte van de polen een vier keer zo
lange magnetische as als een waterstofatoom. Wanneer beide atomen een binding
aangingen, hief de noordpool van de een de zuidpool van de ander op, wat ‘een 3
valent atoomcomplex’ opleverde. Valenties waren in deze visie ‘ongetwijfeld geen
geheele getallen’ zodat er bij chemische binding een residu was te verwachten.
Heike: ‘Dat zijn krachten die moleculaire verbindingen, oplossingen, krystalvorming
enz bewerken.’ Het idee bleek weinig vruchtbaar.

Het Duitse studentenleven
Zo soepel als het practicum bij Bunsen verliep, zo moeizaam vond Heike aansluiting
bij het Duitse studentenleven. Wel had hij de maand januari zodra hij maar even
tijd had geschaatst op de Neckar. Uit zijn eerste reisbrief: ‘De rivier is geheel
toegevroren en uw Hollandsch hart haakt er reeds naar, de schaatsen onder te
binden, en als de stormwind de Duitschers voorbij te vliegen.’ Bij de Bergheimer
Mühle, aan de westkant van de stad, had de Schlittschuh-club zojuist met veel
lawaai een ijsbaan geopend. ‘De in het ijs geplante kanonnetjes worden [...] elk
kwartier gelost, welk belangrijk evenement voorafgegaan wordt door het blazen op
een kermishoorntje. Niettegenstaande deze waarschuwing heeft het toch op de
Duitsche dames een verschrikkelijke uitwerking, en daardoor valt mij juist eene
allerliefste blondine in 't oog...’ Maar Van Bemmelen verzekerde Heike dat hij zich
diens ‘woorden te Oosterbeek’ nog goed herinnerde - ‘de bruid die ik in Duitschland
te zoeken heb is de wetenschap’ - en dat hij ondanks ijspret en diverse bals in het
Heidelberger Museum niet zo dom was geweest verliefd te worden.
Maar het veelvuldige ‘kneipen’ in de Altstad, onder studenten (en andere mannen)
de gewoonste zaak van de wereld, stond Heike tegen en leverde
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ook nauwelijks vrienden op. ‘De student heeft voor den student geen tehuis, voor
zichzelf meest een ellendige spelonk,’ schreef hij in zijn tweede reisbrief aan het
Studenten Weekblad. ‘Nog slechts twee malen heb ik een bezoek van hoogst
beschaafde Duitse studenten gehad, die men vooral niet met die hoop van “ploerten”
9
moet samen werpen welke men hier in menigte vindt.’ Ware vrienden sprak je op
je studentenkamer; het ‘Austauschen der Seelen’, citeerde Heike Schiller, verdroeg
geen overmatig gebruik van ‘schoppen’ in een bierhuis. Wat hij miste was een
studentensociëteit à la Mutua Fides.
Het aangename oploopen op de kroeg, er altijd medestudenten te vinden,
waarmede men zich onderhouden kan, het zien van alle studenten, het
gevoel, dat men zich in de studentenwereld beweegt, mist men hier
geheel. Tien of twaalf kruipen op eenige bepaalde avonden in een bierhuis
te zamen en worden op enkele uitzonderingen na ten 12 ure door de
policie uit elkaar gedreven.
Heike miste ‘de aangename middagen, de feesten, [...] de avonden, die men er aan
de ronde tafel geschaard doorbrengt’. Hij hekelde de aanstellerij van ‘kleuren
dragende verbindingen’, de Corps en Burschenschaften, clubs die aan alle Duitse
10
academies te vinden waren en die hooguit enkele tientallen leden telden. Ze hadden
hun eigen Kneipen, waar ze zich volgoten met bier en overlast gaven. Berucht waren
de mensuren, duels die uitgelokt werden door een lid van een ander corps of een
Bummler (nihilist) ‘sie sind ein ganz dummer Junge von mir’ of woorden van gelijke
strekking toe te voegen. Waarna beide kemphanen trachtten elkaar met de degen
schrammen in het gezicht toe te brengen. Ook verfoeide Heike ‘de stroom van rijke
pretmakers’ die de adel aan Heidelbergs universiteit bijdroeg, het denken in standen,
de studentenkringen. ‘Het is eene kleingeestigheid, eene bekrompenheid, die de
studenten-aristocraten stempelt tot wat zij zijn, eene bekrompenheid, die gemis
aantoont van een der schoonste karaktertrekken van onze natie, de achting voor
11
de persoonlijkheid.’ Of het nu kwam door de sombere wintermaanden, feit is dat
Heikes jammerklachten na een halfjaar Heidelberg omsloegen in gejubel.
Heikes ideeën over Duitsland en de Duitsers verraadden onmiskenbaar de invloed
12
van Allard Pierson. Deze Waalse predikant, aanhanger van de moderne theologie
en in 1865 uit de Hervormde Kerk gestapt, was sinds 1870 in Heidelberg bijzonder
hoogleraar en had er, toen in zijn eerste jaar de studenten op het slagveld
doorbrachten en hij ‘te midden van gewonden en stervenden leefde’, Herinneringen
uit Pruisens geschiedenis geschreven. Heike was in dit ‘heerlijk milieu van fijn
13
geestesleven’ geïntroduceerd door
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opnieuw Van Ankum. Hij genoot met volle teugen en de Piersons vormden spoedig
een tweede thuis. De professor fantaseerde prachtig op de piano en met Heike
besprak hij de nieuwste theorieën over vallende sterren en spectraalanalyse, of
ontwikkelingen op het gebied van de botanie en vergelijkende anatomie. Zoon Louis,
aanstaand bankier, werd ‘een groot vriend’ met wie Heike ‘nieuwe letterkunde en
kunst’ besprak, afgewisseld met spelletjes schaak. Ook kwam Heike via de familie
Pierson in contact met andere families.
Wat Heike in het Studenten Weekblad over Duitsland schreef, kon moeilijk positief
genoemd worden. In Baden leefde hij ‘te midden van een prikkelbaar en opvliegend
volk’. Zoals de huizen van de Duitsers ‘lomp als een Pruis[s]isch soldaat’ waren en
die van de Nederlanders ‘net en keurig, fijn afgewerkt’, deugde er ook bitter weinig
van het Duitse familieleven. Samengevat: ‘De Duitscher kent geen smaak in
beleefdheid. Hij kruipt of schopt.’ Het gevolg, aldus Heike in zijn tweede en derde
reisbrief, was dat jovialiteit, huiselijk leven, veelzijdigheid, individualiteit en achting
voor de persoonlijkheid de Duitser vreemd waren. Vandaar het kneipen. ‘De
“Wirthschaft”,’ zo meende Heike, ‘is de “Sehnsucht” van het Duitsche volk, en ook
het meest ontwikkelde deel der natie brengt in het café het grootste deel van zijn
leven door.’ En dus was Duitsland voor hem ‘het land der kennissen, niet der
vrienden’.
Een halfjaar later was Heike geacclimatiseerd en zag hij alles anders. Ditmaal
moest Nederland het ontgelden. ‘Die hollandsche geldtrots en geldaristocratie, die
gruwelijke scheiding van wie bier drinkt en wie wijn drinkt op de sociëteit, is hier
niet,’ schreef hij juli 1872 aan Van Bemmelen. ‘In Holland ziet men dandies alleen
met dandies lopen, de rijke studenten gewoonlijk nauw aan elkaar sluiten, hier
wanneer men de Corpsstudenten uitzondert in het geheel niet. 't Is zeker voor een
Hollander een goede doop wanneer hij zich een weinig in die “gemutlicht Verhältnisse
14
hineinlebt”.’ Veelvuldig ging Heike mee met familieuitstapjes. ‘Gewoonlijk spoort
men een halfuurtje het dal op, vaart dan met een bootje naar de een of andere
“Gartenwirtschaft”, doet daar gezelschapsspelen, soupeert dan en besluit het feest
met eenige uurtjes dansen, en dan als het maneschijn is terugwandelen.’ Kom daar
in Nederland eens om. ‘Bij ons gaat de zomer [...] onder voortdurende lamentaties
over de hitte voorbij.’

Assistent van Gustav Kirchhoff
Het zomersemester van 1872 verdeelde Heike zijn tijd over chemie en natuurkunde.
Naast het chemisch practicum bij Bunsen, waar platina-erts en pekblende hem
bezighielden, nam hij deel aan het Natuurkundig Semina-
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rium van Gustav Kirchhoff en ook volgde hij zijn college theoretische optica - mooie
voordrachten maar Heike hoorde er weinig nieuws. In het Fysisch Kabinet aan de
Friedrichsbau wachtte iedere donderdag een proef, in totaal elf stuks. Het ging om
de:
- Bepaling van de lengte van een secondeslinger
- Bepaling van de brekingsindex van verschillende glassoorten
- Bepaling van de horizontale component van het aardmagnetisme, deel 1
- Bepaling van de golflente van natriumlicht
- Bepaling van de horizontale component van het aardmagnetisme, deel 2
- Bepaling van de hoek tussen de assen bij een optisch kristal
- Bepaling van de elektromotorische kracht van een Daniel-element
- Bepaling van het trillingsgetal (frequentie) van een stemvork
- Vergelijking van de frequenties van verschillende stemvorken
- Vergelijking van verschillende weerstanden met de etalon van de British
Association
- Het kalibreren van een thermometer
De studenten maakten steeds verslagen, inclusief theoretische inleiding en
foutendiscussie, terwijl Kirchhoff op maandagmiddag tijdens een college proeven
voorbesprak en ingeleverde verslagen van commentaar voorzag - zonder namen
te noemen. ‘Eens alleen heeft hij mijn proeven geprezen, wat voor mij eene groote
voldoening was,’ schreef Heike in juli aan Van Bemmelen. Zijn verslagen waren om
15
door een ringetje te halen. Het Duits liet Heike door Louise von Grolman, een
nichtje van Frau Rosa dat juist die periode op de Gaisbergstrasse logeerde,
corrigeren. Ze had het graag over voor de knappe Hollandse jongen met ‘grossen
sprechenden blaue Augen’, die ze bewonderde om zijn geleerde boeken en
laboratoriumjas met brandgaatjes, en met wie ze in het Katholische Kasino haar
16
‘allererste Tanzvergnügen’ had beleefd.
Toen Heike met Kirchhoff kennismaakte was deze 38 jaar en kreupel - het gevolg
van een val in 1868. Zelf onderzoek doen ging niet meer en het college experimentele
fysica kon hij, gebonden aan een rolstoel, niet meer geven. Het waren zware tijden,
17
ook al omdat het jaar na het ongeluk zijn vrouw overleed. Kerstmis 1872 hertrouwde
hij met de superintendente van de oogheelkundige kliniek in het Academisch
Ziekenhuis, wat volgens Heike veel opzien baarde.
Kirchhoff, zoon van een gerechtsdienaar uit Königsberg, studeerde natuurkunde
bij Franz Neumann. Deze propageerde een mathematische fysica die geënt was
op het werk van vroeg-negentiende-eeuwse Franse wiskun-
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digen als Cauchy, Fourier en Poisson. Deze wiskundigen, van wie de namen
verbonden zijn met de Parijse École Polytechnique, waren geïnteresseerd in
toepassingen in de natuur- en werktuigbouwkunde. Neumann, die zich als
fenomenoloog beperkte tot waarneembare, meetbare grootheden, wilde met zijn
aanpak de kloof tussen experiment en theorie overbruggen. Belangrijk was zijn
introductie in 1833, met de wiskundige Jacobi, van een mathematisch-physikalisch
seminarium, dat studenten aanzette tot zelfstandig onderzoek. Ook Gustav Kirchhoff
kreeg zo de eenheid van experimentele en theoretische natuurkunde met de paplepel
ingegoten - het seminarium te Königsberg stond model voor het zijne in Heidelberg.
In 1847 opende Neumann een natuurkundig laboratorium, waar studenten praktisch
onderricht kregen, met ruim aandacht voor meetnauwkeurigheid en foutenrekening.
Vier jaar eerder was de Berlijnse hoogleraar Magnus ook een laboratorium begonnen
(bij hem thuis) maar het verschil met Neumann was dat het een sterk
antitheoretische, antiwiskundige geest ademde - wel liep Magnus in 1843 voorop
met zijn fysisch colloquium, waar docenten en gevorderde studenten wekelijks
bijeenkwamen om problemen aan te pakken en de laatste ontwikkelingen op het
vakgebied door te nemen.
Na zijn promotie en Habilitation maakte Kirchhoff in 1850 de overstap naar Breslau,
waar hij buitengewoon hoogleraar werd. Daar ontmoette hij Robert Bunsen en toen
deze in 1852 naar Heidelberg vertrok rustte hij niet eer hij zijn kompaan uit Breslau
weer naast zich had. In Baden stortten ze
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zich op de spectraalanalyse. Daarbij kwam de Bunsenbrander goed van pas. Ze
ontdekten dat elke stof in dampvorm een karakteristiek lijnenspectrum uitzendt, wat
betekent dat alleen zeer bepaalde kleuren (golflengtes) worden uitgezonden. In
1859 vond Kirchhoff dat een stof dezelfde kleuren die het bij verhitting uitzendt, ook
kan absorberen. De spectraalanalyse was geboren. Zo valt uit de donkere lijnen in
het zonnespectrum af te leiden welke stoffen het zonlicht op weg naar de aardse
waarnemer heeft gepasseerd. Helium is eerst op de zon ontdekt, pas daarna op
aarde. Ook ontdekte Kirchhoff dat de verhouding tussen de spectrale emissie en
absorptie voor alle lichamen een universele functie is van de temperatuur en de
golflengte, de eerste toepassing van de thermodynamica op stralingsverschijnselen.
Net als zijn leermeester Neumann was Kirchhoff fenomenologisch angehaucht.
Het bestaan van atomen viel te billijken zolang het maar tot een toetsbare kinetische
gastheorie leidde. Maar fysische redeneringen op basis van eigenschappen of
structuren van atomen die, hoe aanlokkelijk ook, welbeschouwd op wilde hypotheses
steunden, accepteerde hij niet. Die strengheid, met zijn vermogen tot glashelder en
strikt redeneren, maakte hem tot een ideale docent. Zijn college mechanica was
beroemd en toen Heike een keer een deel te leen kreeg, wist hij niet hoe snel hij
het moest overschrijven.
Over Kirchhoffs seminarium had Heike niets dan lof: ‘een zeer geschikte inleiding
om met physische proeven vertrouwd te worden en wanneer men de opstellen
19
[verslagen] maakt eene uitmuntende repetitie der physica.’ Zo goed vielen Heikes
practicumverslagen in de smaak dat Kirchhoff hem de Seminarpreis toekende, wat
20
niet alleen een premie van vijftig gulden opleverde maar ook een van beide
assistentsplaatsen in het Physisch Kabinet. Na de vakantie kon hij beginnen. Voor
Heikes vorming als fysicus was dit nauwe contact met een eminent fysicus van groot
belang.
De zomervakantie van 1872 zat Heike in Groningen. Vrienden in Heidelberg
wilden met hem op reis naar Zwitserland en Noord-Italië, maar de heimwee was na
acht maanden te sterk. Tot de vakantie had hij spijkerhard gewerkt, waarbij hij zowel
voor Bunsen als voor Kirchhoff in de weer was geweest. In het Chemisch
Laboratorium experimenteerde hij met de ijscalorimeter, een apparaat dat Bunsen
het jaar ervoor had herontdekt. Door er heet metaal in te stoppen en te meten
21
hoeveel ijs smolt, was het mogelijk de soortelijke warmte van dat metaal te bepalen,
waaruit vervolgens weer atoomgewichten en (in geval van verbindingen) chemische
formules vielen af te leiden. Het voordeel van Bunsens apparaat was dat hij het
volume aan gesmolten ijs mat, en niet de massa, wat nauwkeuriger bepalingen
opleverde. Bovendien was een beetje metaal genoeg. Heike gebruikte de ijscalori-
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meter voor metingen aan rhodium, molybdeen en chroom.
Kort voor de vakantie, toen hij op het punt stond voor Bunsen een buskruitanalyse
te verrichten, kwam de tijding dat Heikes inzending voor de Groningse prijsvraag
een zilveren medaille had gewonnen. Het judicium, bij de diesviering op 10 oktober
geopenbaard, was niet onverdeeld gunstig. De inzender legde weliswaar vaak
‘scherpte van vernuft’ en ‘behendige vindingrijkheid’ aan de dag, daartegenover
stond dat herhaaldelijk ‘fouten van vrij ernstige aard’ werden geconstateerd, ‘zowel
22
op chemisch als op fysisch gebied’. Het was niet af, zo vatte Heike het oordeel
op, er stonden ‘wat te veel kleinigheden’ in waaraan hij soms ‘te veel gewicht had
toegekend’. Intussen overwoog hij aan een volgende prijsvraag mee te doen, het
liefst op het gebied van de fysische chemie, maar natuurkunde en scheikunde waren
ook goed. Graag zou Heike zich werpen op een van de topprijsvragen, bijvoorbeeld
die van het Utrechts Provinciaal Genootschap of het Bataafsch Genootschap. Als
het onderwerp bij Kirchhoff en Bunsen in de smaak viel, kon hij er ‘dubbel
aangenaam’ een jaar in Heidelberg aan werken. Prijsvragen zag Heike als middel
om carrière te maken. ‘Wanneer het mij gelukte bekroond te worden zoo zou het
dadelijk een dissertatie kunnen zijn.’ Het kwam er niet van - gebrek aan tijd, gebrek
aan goede onderwerpen. Promoveren op een bekroonde prijsvraag was overigens
niet ongebruikelijk. Twintig jaar later nog zouden Pieter Zeeman en Johan Kuenen
bij Heike promoveren op een bekroonde prijsvraag.
Na in Groningen stevig te hebben gefeest - reünie van oud-Vindicaters,
tweehonderd jaar Gronings Ontzet, groentijd Vindicat - begon Heike aan zijn derde
(en laatste) semester in Heidelberg. Hij volgde het wiskundig seminarium van
Königsberger en pakte de proeven met de ijscalorimeter weer op. November 1872
zette Kirchhoff zijn assistent aan een zelfstandig onderzoek: een kleine slinger van
Foucault. ‘Een tamelijk eenvoudig onderwerp,’ vond Heike, maar, zoals de meester
zei: ‘mit dem Kleinen fängt man an.’ In de originele versie van die proef, in 1851
uitgevoerd in het Panthéon in Parijs, hing een bol aan een koord van 67 meter. De
opdracht aan Heike was nu de proef op kleinere schaal te ontwerpen, zodat hij op
college te demonstreren viel.
Al spoedig bleek dat de proef, wilde hij nauwkeurige uitkomsten geven, allerminst
eenvoudig was. Zo sterk nam de slinger Heike in beslag dat van een tweede
experimenteel onderzoek, de ‘invloed van de sluitingstijd van den hoofdstroom bij
de weerstandsbepaling in absoluten maat van Thomson’, in Heidelberg niets
terechtkwam. ‘Ik steek er veel tijd in, veel te veel eigenlijk,’ schreef Heike over de
slinger, ‘maar leer er ook veel van in gesprekken met Kirchhoff.’ Af kwam het
onderzoek in Heidelberg geenszins.
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Terug in Groningen koos Heike de slinger tot onderwerp van zijn dissertatie. Het
werd een lijdensweg, pas in 1879 was zijn promotie een feit.
Terwijl Heike aan zijn minislinger van Foucault werkte, begon zijn belangstelling
te kantelen: niet langer de scheikunde was favoriet maar de natuurkunde. Bunsen,
vorig jaar nog een godheid, was van zijn voetstuk gevallen. Voor het aanleren van
praktische vaardigheden was hij onovertroffen en de ‘gemütlichkeit’ van zijn college
was weldadig, oordeelde Heike, maar bij het doen van eigen onderzoek had je
weinig aan hem - een mening waarin hij niet alleen stond. Heike zei dag tegen de
ijscalorimeter en het chemisch laboratorium en stortte zich helemaal op de
natuurkunde.
Wat sterk meespeelde in zijn ommezwaai naar de fysica was zijn belangstelling
voor theorie. Daarvoor was je bij Bunsen aan het verkeerde adres, terwijl Kirchhoffs
mechanica-colleges een feest waren. Ook over de theorie achter de slingerproef
kon je uitstekend met hem praten. Het gevolg was dat bij Heike het besef doordrong
dat hij te vroeg bij Kirchhoff was gekomen, dat het er niet meer om ging ‘hier en
daar iets te snappen’, dat hij er goed aan deed de natuurkunde van de grond af
door te spitten. Kortom, dat hij eerst in Groningen ‘schulmässig’ de wiskunde,
mechanica en theoretische natuurkunde zou moeten doorwerken, om daarna naar
Heidelberg terug te keren om pas echt van Kirchhoff te kunnen profiteren. ‘Mijn
verhouding tot prof. Mees belooft mij daarbij veel succes.’ En wie weet lukte het
hem na terugkeer wél vriendschap met Kirchhoff te sluiten. Nu had hij alleen over
onderzoek met hem kunnen praten, waarbij Kirchhoff zich ‘zeer ongaarne en
aarzelend’ uitliet over alles wat naar hypotheses riekte. Over een paar jaar ging
Heike het stellig opnieuw proberen. ‘Hopelijk ontdooit hij dan.’
Maart 1873, aan het slot van zijn Wanderjahre in Heidelberg leidde Heike een
vrolijk leventje. Hij las Auerbach, ‘⅔ bijna van Goethes meesterstukken’, Tocqueville
23
(L'Ancien régime et la révolution), Van Hooff, Lichtenstein, enzovoort. Tot
‘boezemvriend als niet eerder’ ontpopte zich Adolf Holtzmann, zoon van een
24
germanist - in 1873 zou hij een gedicht aan Heike opdragen. Geen kwaad woord
meer over de Duitsers, de Groninger hoorde erbij. ‘Ik heb de voldoening nu
“kreuzfidel” en “bierehrlich” genoemd te worden. Hier geen bedompte localen,
tabaksdamp, laat plakken. Weinig roken, meer zingen, praten en misschien iets te
veel bier drinken.’ Bij ‘een menigte families’ was hij geïntroduceerd en niet zelden
had hij vier dansavonden per week. Met zo veel ‘Ickoonen’ om je heen konden
‘kalverliefdes’ niet uitblijven maar hoewel Heike toegaf van tijd tot tijd verschossen
te zijn, wist hij zich staande te houden. Gewapend met een partij Heidelberger
bierpullen keerde hij april 1873 terug naar Groningen.
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5 Rusteloze atomen
Terug in Groningen liet Heike zich bij de chemie van Tjaden Modderman niet meer
zien en meldde zich bij Mees. Voor zijn plan de mechanica, de wiskunde en de
mathematische fysica eens grondig door te ploegen was hij bij deze beschroomde
maar capabele hoogleraar aan het goede adres. Hulp bij het experimenteren viel
nauwelijks te verwachten: net als zijn Utrechtse leermeester Van Rees was Mees
1
vooral theoreticus. In zijn proefschrift De trillingsrichting in het rechtlijnig
gepolariseerde licht had hij al laten weten dat experimentele hoogstandjes er niet
in zaten: ‘ik gevoel mij niet in staat, om naast de te vermelden zoo nauwkeurige
proeven van geoefende waarnemers er andere en even nauwkeurige aan toe te
2
voegen.’ Bovendien had Mees in Groningen een zware onderwijstaak: naast
natuurkunde gaf hij colleges in hogere wiskunde en astronomie.
Binnen een maand was het gedaan met het schulmässig studeren. Mei 1873
verhuisde Heike naar Amsterdam, om assistent te worden bij J.W. Gunning. Die
was in 1865 E.H. von Baumhauer opgevolgd als hoogleraar scheikunde aan het
Athenaeum Illustre en stond er in zijn laboratorium aan de Groenburgwal vrijwel
alleen voor. Jan Willem Gunning, een driftige domineeszoon, was een leerling van
de veelzijdige Utrechtse hoogleraar Gerrit Jan Mulder. In navolging van deze ‘door
3
jicht geteisterde militante persoonlijkheid’, die hem in 1857 na een knallende ruzie
zijn laboratorium uit had gezet, zwoer hij bij nauwkeurige waarnemingen. Ook bij
Gunning had praktisch toepasbare chemie een streepje voor (hij was rijksadviseur
bij het departement van financiën) en net als Mulder spande hij zich in het vak te
populariseren. Het was Gunning die J.H. van 't Hoff in 1877 naar Amsterdam haalde.
Gunning wist van Heike via Allard Pierson, zijn zwager. Op het eind van Heikes
tijd in Heidelberg logeerde Gunnings oudste zoon, toen dertien jaar oud, in villa
Intermezzo, waar de Piersons hun ‘heerlijk milieu van fijn geestesleven’
praktiseerden. Tegen het advies van Van Bemmelen in besloot Heike het aanbod
van Gunning te accepteren. In Amsterdam trok hij op last van zijn ouders in bij zijn
chef, die fraai aan de Plantage (Nieuwe) Prinsen-
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gracht woonde. Het assistentschap werd een faliekante mislukking; nog voor de
zomervakantie zat Heike weer in Groningen. Zelf legde hij de schuld bij Gunning.
‘Zijn lokstem, die mijn jonge hersens op hol bracht, was in der tijd krachtiger dan
uwe welmeenende raadgeving,’ excuseerde Heike zich bij Van Bemmelen, ‘hij heeft
mij in den val gekregen. Hoe teleurgesteld, bedrogen zou ik bijna zeggen, en met
hoeveel angels in het hart ik hem verlaten heb, heb ik totnogtoe niemand anders
dan mijne ouders en mijn vriend Pierson [de zoon van Allard] toevertrouwd. Ik gevoel
zelfs dat dat verblijf een uiterst nadelige invloed op mijn studien heeft gehad. [...]
Zo veel tact als ik daar heb moeten ontwikkelen om zonder aan mijne eigenwaarde
te kort te doen toch een modus vivendi te vinden, zal ik wel nooit weder nodig
4
hebben.’
Voorlopig had Heike geen trek in nog een uitstapje. Toen september 1873 de
Delftse chemicus C.J. Oudemans Jr. - alweer een leerling van Mulder met praktische
belangstelling - een balletje opgooide (op voorspraak van Van Bemmelen), sloeg
hij het aanbod beleefd doch beslist af. Een assistentschap aan de Polytechnische
School was een aantrekkelijke gedachte, zeker nu Bosscha in Delft tot hoogleraar
natuurkunde was benoemd en een spiksplinternieuw laboratorium had bedongen,
maar Heike had even geen tijd. ‘Ik geloof dat het werkelijk beter voor mij is hier te
5
blijven en op een latere gelegenheid te wachten, die mij naar Delft brengen kan.’
In Groningen stond niets een stevige duik in de theorie in de weg. ‘Hier [...] vind
ik het vrij saai,’ schreef Heike in dezelfde brief aan Van Bemmelen. ‘Mijn vrienden
verdwijnen ook langzamerhand, de studentensocieteit is vol van een jonger geslacht
en zoo brengt mij alles er toe dezen winter geheel aan de studie te wijden.’
Wat nam Heike aan theorie tot zich? Een goed aanknopingspunt bieden zijn
schriftjes met (college)aantekeningen en uittreksels van boeken en artikelen, alles
6
dichtbeschreven en de etiketten netjes op de kaften geplakt. In het Groninger
programma zat een flinke scheut wiskunde. Heike verdiepte zich aan de hand van
Aschenborns Lehrbuch der Arithmetik in de theorie der algebraïsche vergelijkingen,
bestudeerde quaternionen (algebra met vectoren) en nam een stevige portie
integraalrekening tot zich. Ook ploegde hij zich door het toen zeer bekende en luid
bejubelde Treatise on Natural Philosophy, een lijvige inleiding in de natuurkunde
van het Schotse duo Peter Guthrie Tait en William Thomson (de latere lord Kelvin).
Opmerkelijk aan ‘Thomson & Tait’ was de centrale positie van het energiebegrip in
het boek, ten koste van abstract-wiskundige bewegingsleer. Ook Jacobi's
Vorlesungen über Dynamik en de jongste theorieën over elektriciteit en magnetisme
van James Clerk Maxwell en Wilhelm Weber kwamen op Mees' colleges aan
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bod. Het was een combinatie van robuuste mechanica (de leer van beweging, kracht
en evenwicht) en moderne, lang niet door iedereen gedeelde inzichten op het gebied
van de thermodynamica (warmteleer) en de kinetische gastheorie. De laatste vat
gassen op als legioenen kriskras door elkaar schietende en botsende atomen of
moleculen en was tijdens Heikes studiejaren een hot topic.
Het college mathematische fysica noemde Heike het ‘glanspunt’ in zijn Groningse
onderwijs. ‘Hier kwam [Mees] uit in zijne volle kracht. Elke formule moest zich voor
Mees in een gedachtengang oplossen, elk symbool in eene voorstelling. Hij was
niet tevreden, vóór zijne toehoorders door alle wiskundige ontwikkelingen heenzagen;
begrepen waarom zij op moeilijkheden waren gestuit, en hoe men tot het hart eener
kwestie moest doordringen. [...] De bezieling voor de helderheid en doorzichtigheid
van zijn vak wist hij in zijne leerlingen over te storten.’ Student Heike nam alles
grondig tot zich en sprak pas een tentamen af als hij zeker van zijn zaak was:
tegenover zijn strenge docent, voor wie hij de grootste waardering had, wilde hij
coûte que coûte geen modderfiguur slaan. ‘[D]e gedachte, dat hij over mijne kennis
van physica zou oordeelen,’ schreef hij in Mees' levensbericht voor de Akademie,
‘was voor mij voldoende, tusschen het candidaats- en doctoraal-examen een paar
7
jaar langer dan men gewoon was te laten verloopen.’ Verloren tijd was dat niet:
van de brede Groningse basis heeft Heike zijn leven lang plezier gehad.
De kinetische gastheorie heeft Heike onder de hoede van Mees grondig
bestudeerd. Zijn collegeschriftjes bevatten uittreksels van tientallen artikelen van
pioniers als Clausius, Maxwell, Boltzmann, Thomson en Rankine. Tot het nieuwste
werk dat in de schriftjes is terug te vinden behoort Over de continuiteit van den gasen vloeistoftoestand, het befaamde proefschrift van J.D. van der Waals uit 1873.
De theorieën van Van der Waals waren het baken waarop Heike Kamerlingh Onnes
in Leiden koerste; voor het vloeibaar maken van helium waren ze van
doorslaggevende betekenis. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen en eerst
schetsen hoe thermodynamica en kinetische gastheorie er in Heikes Groningse
jaren bij stonden, hoe het zover gekomen was en welke concurrentie ze te duchten
hadden. Als leidraad fungeert het tweedelige The kind of motion we call heat van
Stephen Brush, waarin deze Amerikaanse wetenschapshistoricus zijn tientallen
8
artikelen op dit gebied heeft bijeengebracht.

Van Boyle tot Van der Waals
Starten we de excursie met een bezoek aan Robert Boyle, de man die als een der
eersten een toestandsvergelijking opstelde.
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‘Londen, 1675. Sla bij St. James's Palace in oostelijke richting, de zuidkant van Pall
Mall op. Loop voorbij de huizen van gevierd geneesheer Thomas Sydenham en
hofdame Nell Gwyn. Klop ongeveer halverwege de straat op de deur van een huis
van drie verdiepingen, eigendom van Katherine, gravin van Ranelagh, en meld u
bij het laboratorium aan de achterzijde, waar haar broer, de chemicus en
9
natuurfilosoof Robert Boyle, de scepter zwaait.’ Aldus beschreef
wetenschapshistoricus Steven Shapin op zwierige wijze de weg naar de plek waar
de man van de wet van Boyle, geholpen door assistenten, zijn proeven met luchtdruk
uitvoerde.
10
In 1662 publiceerde Boyle een dik boek waarin hij kritiek op zijn ideeën pareerde,
onder meer aan de hand van series experimenten. Druk maal volume is bij een
afgesloten hoeveelheid gas en bij gelijkblijvende temperatuur constant, wezen die
uit. In formule: pV = C. Het is een van de bekendste wetten uit de natuurkunde, al
zei Boyle er direct bij dat hij niet de eerste was die het verband ontdekte. Eerder
had hij gesteld dat lucht elasticiteit bezat en dat de horror vacui van Aristoteles
diende te wijken voor een mechanische verklaring. Ter verklaring van het verschijnsel
luchtdruk opperde Boyle als mogelijkheid atomen. Uitvoerig bediscussieerde hij in
zijn werk de etherwervels die Descartes poneerde en die de deeltjes op afstand van
elkaar hielden. Zijn voorkeur ging uit naar een statisch concept: luchtdeeltjes als
veerkrachtige bolletjes wol. Dat verklaarde dat lucht zich niet zomaar liet
samenpersen en de beschikbare ruimte geheel vulde.
In 1738 was het Daniel Bernoulli die als eerste een kwantitatieve gastheorie met
bewegende in plaats van statische moleculen opstelde. In zijn boek over
hydrodynamica leidde de hoogleraar uit Basel een verband af tussen druk p, volume
2

V en de snelheid v van de gasmoleculen: pV = ⅓ Nmv (met N het aantal moleculen
en m hun massa). Bernoulli's tijdgenoten reageerden weinig enthousiast, pas in de
negentiende eeuw werd het resultaat herontdekt en op waarde geschat. Een van
de redenen voor de scepsis was dat Bernoulli zijn formule niet met temperatuur in
verband wist te brengen.
Lucht krimpt bij afkoeling, maar hoe? Een van de eersten die kwantitatief
onderzoek deden naar het verband tussen volume en temperatuur van een afgesloten
hoeveelheid gas, was de Franse natuurkundige Guillaume Amonton. Hij redeneerde
eind zeventiende eeuw als volgt: omdat bij gelijkblijvende druk het volume evenredig
is met de hoeveelheid warmte die lucht bevat, moet er een ‘absoluut nulpunt’ van
temperatuur bestaan waarbij het volume gekrompen is tot nul. Uit aantekeningen
over Amontons eigen proeven hebben wetenschapshistorici afgeleid dat hij op circa
o
o
-240 C zou zijn uitgekomen (het werkelijke absolute nulpunt ligt op -273 ).
Ook Amonton werd door tijdgenoten genegeerd. Pas in 1802 stelden
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Charles en Gay-Lussac hun gaswet op: de druk loopt (bij gelijk volume) lineair op
bij hogere temperatuur. Een vlotte invoering van een absolute temperatuurschaal,
die vanaf het absolute nulpunt telt, leverde dat overigens niet op. In 1820 kwam
John Herapath met de formule die Bernoulli eerder had afgeleid. De Brit liet zich
wél uit over een samenhang tussen de temperatuur en de snelheid van de moleculen,
al kwam hij uit op een lineair verband in plaats van het correcte kwadratische.
Herapath wist als eerste met een kinetische gastheorie - dus met bewegende en
botsende moleculen - uiteenlopende verschijnselen te verklaren, zoals diffusie van
gas, faseverandering en voortplanting van geluid. Zelfs deed hij in 1832 een gooi
naar de snelheid van de moleculen. Elf jaar later kwam J.J. Waterston, ook een Brit,
o

voor lucht van 16 uit op circa 700 meter per seconde.
Herapath en Waterston hadden de pech dat de Royal Society, bolwerk van het
Britse wetenschappelijk establishment, hun ideeën over kinetische gastheorie te
‘wild’ vond om te publiceren. Toen vanaf 1850 pioniers als Krönig, Clausius en
Maxwell zich aan het front meldden, was die gereserveerdheid verdampt. Dat had
alles te maken met doorbraken in de thermodynamica of warmteleer: de wet van
behoud van energie (Eerste Hoofdwet) en de onmogelijkheid dat bij een spontaan
proces warmte van een koud naar een warm voorwerp stroomt (Tweede Hoofdwet).
De Tweede Hoofdwet hangt nauw samen met het door Clausius ingevoerde begrip
entropie. Entropie, een maat voor het aantal beschikbare toestanden waarin een
systeem kan verkeren, kan alleen toenemen en bereikt bij evenwicht zijn maximale
waarde.
In 1856 raakte de kinetische gastheorie in een stroomversnelling. Die werd
ontketend door een bescheiden artikel van August Karl Krönig, redacteur van
11
Fortschritte der Physik. Het bracht weinig nieuws, maar trok de aandacht van
iemand die de theorie wel op een hoger plan bracht: Rudolf Clausius. Deze
domineeszoon, na zijn baanbrekende werk op het gebied van de Tweede Hoofdwet
in 1855 tot hoogleraar in Zürich benoemd, zag in de publicatie van Krönigs artikel
aanleiding zijn eigen ideeën over de kinetische gastheorie op papier te zetten. In
1857 publiceerde Clausius in Annalen der Physik und Chemie een doorwrocht artikel
dat bepalend zou blijken voor de richting die de kinetische gastheorie de rest van
12
de eeuw insloeg: ‘Über die Art der Bewegung, welche wir Wärme nennen.’ Dat
warmte met bewegende moleculen samenhing was geen issue meer, dat
veronderstelde Clausius eenvoudig bekend. Moleculen zag hij als biljartballen die
volkomen veerkrachtig met elkaar en de wand botsten en die naast translatie
(rechtlijnige beweging) ook rotatie en vibratie te zien gaven.
De Utrechtse fysicus Buys Ballot bracht tegen de nieuwe theorie in 1858
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een op het eerste gezicht krachtig bezwaar in stelling. Als de door Joule, Krönig
en Clausius opgegeven snelheid van gasmoleculen inderdaad in de orde van
honderden meters per seconde lag, aldus Buys Ballot, dan was het toch wel vreemd
dat de rotte-eierenreuk van waterstofsulfide dat men in de ene hoek van een ruimte
liet ontsnappen pas na enige tijd in de andere hoek viel waar te nemen. Om deze
14
legitieme kritiek te pareren kwam Clausius met het idee van de ‘vrije weglengte.’:
een gasmolecuul botst voortdurend tegen soortgenoten op (van dichtbij stoten
moleculen elkaar af) en legt in de praktijk dus louter kleine stukjes rechte weg af,
steeds in willekeurige richting. Ook leidde de Duitser voor die vrije weglengte een
formule af die weer in verband te brengen viel met eigenschappen als
warmtegeleiding, viscositeit (stroperigheid) en diffusie.
James Clerk Maxwell las Clausius' artikel in vertaling in het Philosophical Magazine
en toog direct aan het werk om zelf een bijdrage aan de kinetische gastheorie te
leveren. De Brit leidde op basis van een statistische benadering in 1860 een
15
snelheidsverdeling voor de gasmoleculen af, met als uitkomst een ‘klokfunctie’ (te
vergelijken met de verdelingscurve van IQ-waardes over een bevolking). Ook boog
Maxwell zich over transportverschijnselen in gassen.
Waarop de aanstormende Ludwig Boltzmann uit Wenen in 1868 Maxwells
16
resultaten in een breder kader plaatste.
Wat de geloofwaardigheid van de kinetische gastheorie zeer ten goede kwam
waren bepalingen, onafhankelijk van elkaar, van de afmetingen van het atoom. Op
dit vlak gaf de kinetische theorie de nauwkeurigste resultaten. In 1865 berekende
de Oostenrijker Joseph Loschmidt op basis van de vrije weglengte en metingen aan
viscositeit de diameter van een luchtmolecuul op een waarde van een miljoenste
17
millimeter (een factor vier te hoog). En in 1870 publiceerde William Thomson vier
methodes (lichtverstrooiing, thermo-elektriciteit, capillariteit bij zeepbellen en vrije
18
weglengte) die alle een min of meer vergelijkbaar getal opleverden.
Intussen had Ludwig Boltzmann enkele in het oog springende artikelen
gepubliceerd die de kinetische gastheorie en de Tweede Hoofdwet via de weg van
de statistiek met elkaar hadden verbonden. In 1868 gaf hij de door Maxwell afgeleide
19
snelheidsverdeling van de moleculen van een gas een bredere basis en vier jaar
later publiceerde hij een baanbrekend artikel over de wijze waarop een gas via een
onomkeerbaar proces in thermisch evenwicht raakt: ‘Weitere Studien über das
20
Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen.’ Het bevatte de afleiding van wat later
het H-theorema is gaan heten en dat op atomair niveau liet zien dat de entropie in
een gas onherroepelijk toeneemt, tot bij evenwicht een maximum is bereikt. Dat
was een enorme stap vooruit. De macroscopische, door Clausius en Kelvin geformu-
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leerde wet was van een microscopische verklaring voorzien. Maar niet iedereen
bleek overtuigd van de onontkoombare irreversibiliteit van Boltzmann en al snel
kwam het H-theorema onder vuur te liggen.
Altijd stroomt warmte van heet naar koud. Maar, zo merkte Maxwell al in 1870
op, deze irreversibiliteit was niet zozeer de uitkomst van een natuurwet maar kwam
door het onvermogen van de mens om individuele atomen te manipuleren. Ter
21
illustratie voerde hij het ‘duiveltje van Maxwell’ ten tonele. Dat bezat het vermogen
de opening tussen een vat met een heet gas en een vat met een koud gas alleen
te openen als er toevallig vanuit het koude gas een snel molecuul aankwam, of
vanuit het warme gas een traag molecuul. Omdat ‘heet’ of ‘koud’ bij een gas iets
zegt over de gemiddelde snelheid van de moleculen, en bij individuele deeltjes er
altijd uitschieters naar boven of beneden optreden, zal een geduldig duiveltje het
als ‘poortwachter’ altijd voor elkaar krijgen dat warmte van koud naar heet stroomt.
Wat zou neerkomen op een schending van de Tweede Hoofdwet - het kostte jaren
de redenering door te prikken.
In 1874 kwam William Thomson, overigens zonder op Boltzmanns H-theorema
in te gaan, met een paradox: als botsende gasatomen voldoen aan de wetten van
Newton, en die wetten behouden hun geldigheid als de richting van de tijd omkeert,
hoe kunnen bewegende en botsende atomen dan ooit in de onomkeerbaarheid van
22
de Tweede Hoofdwet resulteren? Toen Boltzmann van deze irreversibiliteits-paradox
hoorde, luidde zijn verdediging dat het eenrichtingverkeer van de Tweede Hoofdwet
voortvloeide uit het enorme aantal moleculen. Het aantal mogelijkheden om zo'n
legioen moleculen in een ‘ordelijke’ toestand te brengen (bijvoorbeeld: alle deeltjes
in de onderste helft van het vat) is overweldigend veel kleiner dan het aantal
mogelijkheden voor een wanordelijk geheel. En omdat het aantal wanordelijke
toestanden zo hoog is, evolueert het systeem die kant op - een kwestie van statistiek.
Het is in principe zeer wel mogelijk dat de parfummoleculen na verloop van tijd alle
terugkeren in de geopende fles, alleen zal die bizarre situatie zich statistisch gezien
pas na een astronomisch aantal jaren voordoen, een tijdspanne vergeleken waarmee
23
de huidige leeftijd van het heelal een oogwenk is.
Tot slot van deze tour door thermodynamica - die in de jaren zeventig ‘voltooid’
zou worden door de Amerikaan J. Willard Gibbs - en kinetische gastheorie het
proefschrift van Johannes Diderik van der Waals uit 1873. Over de persoon Van
der Waals komen we later uitvoerig te spreken, hier gaat het om zijn
toestandsvergelijking. Die betekende een aanpassing van de algemene gaswet
(welke ontstaat door de wetten van Boyle en Gay-Lussac met elkaar te combineren).
Luistert een ideaal gas naar de formule pV = RT
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Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), circa 35 jaar oud.
o

(met T de absolute temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt -273 C, en
R de zogeheten gasconstante), bij reële gassen ligt de zaak ingewikkelder. Dan
moet in rekening gebracht worden dat moleculen zekere afmetingen hebben
(waardoor het effectieve volume daalt), ondoordringbaar zijn en elkaar aantrekken
(wat zich uit in een extra ‘interne’ druk). In zijn proefschrift Over de continuiteit van
24
den gas- en vloeistoftoestand werkte Van der Waals deze correcties uit, met als
2

resultaat zijn befaamde toestandsvergelijking: (p + a/V (V - b) = RT. Hierin stellen
a en b constanten voor die samenhangen met respectievelijk de grootte van de
aantrekkingskracht die de moleculen op elkaar uitoefenen en het eigen volume dat
ze als gevolg van hun afmetingen innemen (een berekening laat zien dat b gelijk is
aan viermaal dit eigen volume).
Deze toestandsvergelijking bleek uiterst effectief om de overgang van vloeistof
naar gas theoretisch te beschrijven. Van der Waals, die heilig in atomen geloofde,
zag in dat er bij een faseovergang niets met de moleculen en hun eigenschappen
gebeurde en dat de sprekende verschillen tussen vloeistof en gas geheel zijn terug
te voeren op de aantrekkende moleculaire krachten in het systeem.
Van der Waals' toestandsvergelijking gaf tevens een verklaring voor het
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optreden van het fenomeen kritische temperatuur. In 1822 had de Franse
onderzoeker Baron Cagniard de la Tour aangetoond dat een afgesloten hoeveelheid
gas een kritisch punt bezit, corresponderend met bepaalde waarden voor druk,
25
volume en temperatuur. Boven de kritische temperatuur was alleen de gasfase
mogelijk, onafhankelijk van de hoogte van de druk. Toen De la Tour in een van zijn
proeven een glazen buisje vacuüm zoog, voor 40 procent met alcohol vulde en
afsloot, merkte hij dat bij verhitting de vloeistof eerst uitzette, ten koste van het
volume van de alcoholdamp. Tot op zeker moment de meniscus (vloeistofspiegel)
zomaar verdween. De vloeistof, constateerde De la Tour, was overgegaan in gas.
Maar de Fransman had net zo goed het omgekeerde kunnen beweren. Boven de
kritische temperatuur, zo was de conclusie, verdween ieder onderscheid tussen
vloeistof en damp en was er alleen nog gas. De waarde van die kritische temperatuur
o

o

o

o

verschilt per stof: water 374 C, alcohol 243 C, koolzuur 31 C, zuurstof -118 C en
o

helium (in 1895 op aarde ontdekt) -268 C, vlak boven het absolute nulpunt.
Om zijn toestandsvergelijking te testen maakte Van der Waals dankbaar gebruik
van de stortvloed aan metingen die de Franse experimentator Regnault sinds 1847
had uitgevoerd om correcties bij gasthermometers te bepalen. Ook metingen aan
koolzuurgas (CO2), in 1869 gepubliceerd in de Philosophical Transactions van de
26

Royal Society door Thomas Andrews uit Dublin, kwamen goed van pas. Van der
Waals las ‘On the continuity of the gaseous and liquid states of matter’ in Duitse
27
samenvatting, twee jaar na publicatie van het origineel, en het is waarschijnlijk dat
hij zijn toestandsvergelijking toen al had opgesteld. In zijn boek Theory of heat uit
1871 tekende Maxwell op basis van Andrews' koolzuurmetingen in een p-V-diagram
(waarin de druk is uitgezet tegen het volume) een aantal isothermen: krommen van
gelijke temperatuur. Van der Waals reproduceerde ze in zijn proefschrift, om te
constateren dat zijn toestandsvergelijking isothermen opleverde die zeer wel met
experimenteel bepaalde curven in overeenstemming te brengen waren.
Andrews' isothermen (zie de figuur) hebben bij hoge temperatuur een door de
wet van Boyle gedicteerde vorm (een hyperbool), wat erop duidt dat koolzuur in die
situatie zich als een ideaal gas gedraagt. Maar hoe lager de temperatuur, hoe groter
o

de afwijkingen. Beneden de kritische temperatuur (31 C) gaan de isothermen bij
samenpersen zelfs op een gegeven moment vlak lopen: damp begint tot vloeistof
te condenseren. Is het horizontale stuk isotherm geheel doorlopen, dan resteert er
louter vloeistof. Omdat nog verder samenpersen op grote weerstand stuit, buigt de
isotherm op dat punt steil omhoog. Het kritische punt in het p-V-diagram is het
buigpunt in een
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Isothermen van koolstofdioxide of koolzuurgas (CO2). Verticaal staat de druk, horizontaal
o

het volume. Ruim boven de kritische temperatuur (31 C) volgen de isothermen de wet van
Boyle, eronder lopen ze bij verkleining van het volume een stukje horizontaal en treedt
condensatie op. De stippellijn geeft het gebied aan waar vloeistof en damp naast elkaar
voorkomen (coëxisterende fasen).

bijzondere isotherm: die waarbij het horizontale traject tot nul is gereduceerd.
Van der Waals' toestandsvergelijking levert in een p-V-diagram isothermen op
die qua vorm netjes overeenstemmen met die van Andrews, inclusief het kritische
punt. Alleen is het horizontale traject vervangen door een s-bocht, en wel zodanig
dat de oppervlakten boven en onder de horizontaal gelijk zijn.
De toestandsvergelijking mocht niet strikt wiskundig uit de kinetische gastheorie
zijn afgeleid, op Boltzmann maakte hij zo'n verpletterende indruk dat hij Van der
Waals betitelde als ‘de Newton van de theorie achter de afwijkingen die niet-ideale
gassen vertonen’. Maxwell besteedde in Nature tot tweemaal toe aandacht aan Van
28
der Waals' proefschrift (juni en oktober 1874), waarbij de Brit zich op onderdelen
kritisch toonde maar tegelijk zijn bewondering uitsprak voor hetgeen in De continuiteit
gepresteerd was. Een jaar later, in een rede voor de Chemical Society in Londen,
ging Maxwell zover zijn toehoorders aan te raden zich de ‘Low-Dutch language’
29
waarin deze ‘exceedingly ingenious thesis’ was geschreven, eigen te maken.
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Toch is mijn leven zo solide mogelijk
Terug naar Groningen. Zoals gezegd, kinetische gastheorie was in Heikes studiejaren
een hot topic waarin de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgden. Een veld dat
een aanstormend fysicus tal van uitdagingen bood, zowel op theoretisch als op
experimenteel gebied. Heikes dictaatschriftjes tonen zonneklaar dat hij, terug uit
Heidelberg, de periode 1873-1876 niet alleen benut heeft om zich schulmässig de
basisnatuurkunde eigen te maken, maar dat hij bovendien buitengewoon intensief
met kinetische gastheorie in de weer is geweest. Hij maakte zich Van der Waals
eigen (in hetzelfde schriftje staan uittreksels van Andrews en Cagniard de la Tour),
de Abhandlungen 1 en 11 van Clausius (verzamelde artikelen), Maxwells ‘On the
dynamic theory of gases’, de werveltheorie van Thomson en ook artikelen van
Rankine en Boltzmann - de laatste in het kader van een college dynamische
gastheorie van Mees - stonden op het programma.
Hoe grondig Heike de zaken in Groningen aanpakte mag blijken uit een brief die
30
hij met kerst 1874 naar Clausius in Bonn stuurde en waarin hij uitvoerig commentaar
leverde bij ‘Gleichung (17)’ van Clausius' artikel ‘Über die Zurückführung des zweiten
Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie auf allgemeine mechanische
Principien’. Dat verscheen in 1871 in Annalen der Physik und Chemie en bracht
31
Clausius ‘viriaaltheorema’ van het jaar ervoor, startpunt voor Van der Waals bij
het opstellen van zijn toestandsvergelijking, in verband met thermodynamica. De
32
Duitse coryfee antwoordde prompt dat Heikes opmerking ‘ganz richtig’ was.
Tot oktober 1875, toen hij rector werd van de senaat van Vindicat atque Polit (zie
het volgende hoofdstuk), moet Heike spijkerhard gestudeerd hebben. En getuige
een schriftje met een artikel uit 1876 van de Brit S.H. Burbury (‘On the second law
of thermodynamics in connection with the kinetic theory of gases’) heeft hij ook als
rector de fysica niet vergeten. Al die inspanningen hadden hun weerslag op zijn
gezondheid. ‘[Z]ie er mager uit,’ schreef hij april 1874 aan Van Bemmelen (zojuist
tot hoogleraar scheikunde in Leiden benoemd), ‘ben spoedig vermoeid en dikwijls
zonder lust aan 't werk. Toch is mijn leven zo solide mogelijk, mijn uitgaan bestaat
alleen uit soupétjes, vooral bij de professoren, en festiviteiten waar ik noodzakelijk
33
moet zijn.’
Ook op experimenteel gebied ging Heike met de kinetische gastheorie aan de
slag. In de zomer van 1873, na het fiasco bij Gunning in Amsterdam, had hij in de
instrumentenzaal van Mees in het Groningse Academiegebouw proeven gedaan
34
naar ‘uitzettingscoëfficiënten van gedestilleerd’. Omdat de nieuwe cursus
aanstaande was en het reguliere practicum alle laboratoriumruimte in beslag nam,
had Heike ze voorlopig gestaakt. Van het
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plan de draad in de volgende vakantie weer op te pakken kwam niets omdat hij toen
met andere dingen bezig was. Eerst bouwde hij, aangezet door een prijsvraag en
geholpen door amanuensis Deugten, een zelfontworpen toestel om de invloed van
elektrische stroom op de torsie van een draad te bepalen. Het idee was een
torsieslinger van metaaldraad te maken, die in een waterbad op constante
temperatuur te houden en de slingertijden met en zonder stroomdoorvoer door de
draad te vergelijken. Oktober 1873 was de opstelling, een robuust geheel, klaar en
35
ging Heike ermee aan de slag. Of de proeven bevredigend verliepen valt te
betwijfelen: we horen er nooit meer van.
Veel energie stak Heike in een proefopstelling om de kritische toestand van
36
ammonia en zwaveligzuur te onderzoeken - evenmin een succes. Dat experiment
was ingegeven door een prijsvraag die Bosscha, kersverse hoogleraar natuurkunde
in Delft, had uitgeschreven en die ‘abnorme dichtheden’ tot onderwerp had, te
37
bepalen met de ‘luchtthermometer en wat daarmee in verband staat’. Heike besefte
dat het ‘wanhopig’ was nog op tijd een experiment op te zetten, maar het onderwerp
interesseerde hem zeer en met de goedkeuring van Mees toog hij aan het werk.
Voor hij met meten kon beginnen passeerde er bijna een jaar: het bouwen van de
benodigde toestellen bezorgde Deugten flink wat hoofdbrekens. Intussen was Heike
druk met ‘een menigte praeparatieven’ waarbij het vergelijken van gas- en
38
kwikthermometers een vervelend karwei bleek. Ter afwisseling bepaalde hij voor
vriend Anton Tellegen (die in juni 1875 op het ‘primaire niersarcoom’ zou promoveren)
in het fysiologisch laboratorium glucosewaarden in ‘diabetische urine’.
De condities voor experimenteel werk op de bovenverdieping van het Groningse
Academiegebouw waren nog steeds beroerd. ‘Het physisch kabinet is vrij goed
39
voorzien, maar waar mede?’ merkte Heike cynisch op. Om te vervolgen dat veel
toestellen van ‘historische betekenis’ waren, goed voor collegeproeven, maar dat
er maar één ijzeren statief met klem aanwezig was. Aan Mees had hij weinig. De
hoogleraar fysica had een zware onderwijstaak, miste een assistent en het geld om
een fatsoenlijk experimenteel laboratorium in te richten ontbrak. ‘Het is natuurlijk
dat prof Mees, voor wien door Deutgen alles in orde gemaakt en bijeen gescharreld
wordt, weinig daarvan merkt, en weinig noodzaak ziet daarin verandering te brengen,’
schreef Heike. Mees was welwillend en voorkomend, maar had weinig behoefte
zich in het werk van anderen te verdiepen, zeker als het niet af was.
Toch stond Heike in Groningen niet alleen in zijn belangstelling voor de kinetische
gastheorie. Conrad Mensinga, die een jaar later met zijn natuurkundestudie was
begonnen en al in 1875 doctoraalexamen deed, koos als
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promotieonderwerp de warmtegeleiding in gassen. Het proefschrift, verdedigd op
8 september 1877, gaf een overzicht van het theoretisch werk van Clausius, Maxwell
en anderen, en besprak de experimentele bepalingen op het gebied van de
warmtegeleiding sinds Rumford (die op het eind van de achttiende eeuw stelde dat
warmte in gassen alleen via stroming is te transporteren). Eigen theoretische
inzichten had Mensinga niet te bieden, en zijn experimentele bijdrage aan het
vraagstuk beperkte zich tot het herhalen van proeven met ‘gloeiingsverschijnselen’
40
in buisjes met gas die rond 1850 door Grove en Magnus waren uitgevoerd. Dat
nam niet weg dat Heike in studiemakker Conrad (die na zijn promotie hbs-leraar
werd) iemand had met wie hij over kinetische gastheorie kon praten. De
belangstelling van Mees, die in 1876 series proeven naar de samendrukbaarheid
41
van water op touw zette en twee jaar later de theorieën achter de radiometer van
Crookes (een molentje in een gedeeltelijk vacuüm gezogen buis met fragiele ‘wieken’
die aan één kant zwart zijn draait als er licht op valt) aan een kritisch onderzoek
42
onderwierp, kwam voor Heike waarschijnlijk te laat.
Op 6 juni 1876 haalde Heike, 22 jaar oud, zijn doctoraalexamen ‘met den eersten
graad’. Eerder dat jaar was eindelijk het Organiek Besluit uit 1815 vervangen door
een nieuwe wet op het hoger onderwijs (zie het volgende hoofdstuk) maar Heikes
afstuderen verliep nog volgens de oude regeling. Het ‘doctoraal-examen A’, bedoeld
voor wie in wis-, natuur- of sterrenkunde wilde promoveren, omvatte de vakken
wiskunde, mechanica, mathematische fysica en ‘theoretische astronomie’. Kosten:
ƒ 64. De student moest vraagstukken oplossen die hij de dag tevoren onder ogen
had gekregen. Ook diende hij aan te tonen de colleges metafysica en geschiedenis
der oude filosofie, in Groningen verzorgd door Van der Wijck, ‘met vrucht’ te hebben
bijgewoond. Aan bod kwamen vooral Duitse filosofen: Fichte, Kant, Hegel, Jacobi,
43
Schelling en Goethe.
Volgens het Organiek Besluit omvatte het doctoraalexamen ook biologie en
toegepaste scheikunde, maar sinds jaar en dag verleende de minister standaard
vrijstellingen voor die vakken. Heike vroeg ze aan op 2 juni 1875, wat zou kunnen
44
betekenen dat hij eigenlijk eerder had willen afstuderen. De eisen die hij zich stelde,
zijn vaste voornemen om op Mees, die hij zeer hoogschatte, een goede indruk te
maken en zijn ambitie om - in tegenstelling tot Conrad Mensinga - in het vak door
te gaan, zouden hem ertoe verleid kunnen hebben het examen een jaartje uit te
stellen.
Er was nog een reden: het studiejaar 1875-1876 was Heike Kamerlingh Onnes
rector van de senaat van Vindicat atque Polit.
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6 Handhaaft en beschaaft
1

Heike was ‘een “vindicater” met hart en ziel’. Sociëteit Mutua Fides mocht na het
2
mislukte avontuur in Amsterdam ‘vol zijn van een jonger geslacht’, het weerhield
de student die bij Mees de handen uit de mouwen ging steken er niet van het knusse
lokaal op de hoek van de Grote Markt en de Ebbingestraat te frequenteren. Dat
moest ook wel want als correspondent van het Studenten Weekblad - na de valse
start in maart 1871 was Heike oktober 1873 alsnog in functie getreden - deed hij
met regelmaat verslag van de corpsvergaderingen van Vindicat atque Polit. Veel
schokkends viel er het jaar van zijn correspondentschap niet te melden. De
‘smakelijke’ inauguratie van vijftien nieuwe leden, de ‘luisterrijken biersteek’ door
sociëteit Omlandia aan de leden van VaP aangeboden, de ‘gezellige’ dies natalis:
het waren verplichte figuren.
Het opvallendste corpsnieuws was nog de verzoening met Utrecht. De ruzie met
de broeders uit de Domstad was september 1871 begonnen. Toen bleek dat kastelein
E. Kock van Mutua Fides de Utrechtse sociëteit zou gaan beheren op een moment
dat zijn contract met Groningen nog liep. De Utrechtse senaat waste zijn handen in
onschuld: corps en sociëteit zouden in Utrecht strikt gescheiden opereren, was de
redenering, en het contract met Kock was door commissarissen van sociëteit Placet
Hic Requiescere Musis afgesloten. Vindicat nam met deze verklaring geen genoegen
omdat leden van de Utrechtse senaat het leeuwendeel der Utrechtse
kroegcommissarissen uitmaakten. Na een vruchteloze correspondentie en boze
moties over en weer brak Utrecht op 7 december 1871 de vriendschapsbetrekkingen
3
af. Pas na bemiddeling van het collegium van het Leidsch Studenten Corps kwam
aan de brouille een einde. Op 19 februari 1874 vierden meer dan honderd studenten
in het Amsterdamse Paleis van Volksvlijt een spetterend verzoeningsfeest. De
volgende dag was er ter bekrachtiging van de weer aangeknoopte banden een
matinee en een galavoorstelling in circus Carré. ‘Het zou de moeite waard wezen,
weer ruzie te maken, om nog eens zóo feest te kunnen vieren,’ vond de Groninger
4
Studentenalmanak.
5
Na een benoeming tot almanakredacteur te hebben geweigerd werd Hei-
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ke op de corpsvergadering van 30 september 1875 tot lid van de senaat van Vindicat
gekozen, met 58 van de 71 uitgebrachte geldige stemmen. Twee weken later volgde
de installatie tot rector, in een openbare senaatsvergadering in Mutua Fides. Conrad
Mensinga, klasgenoot op de hbs en medestudent bij Mees, werd gekozen tot abactis.
‘Aangenaam is het mij,’ aldus de 22-jarige Heike in zijn aanvaardingstoespraak,
‘met dit lint omhangen te worden, dat mijne intimi [Johan A.] Tellegen en Van
6
Leeuwen vóór mij hebben gedragen.’ Heike had geluk: tijdens zijn rectoraat
beleefden Vindicat én de Groninger hogeschool een bewogen jaar. Zo kon hij zijn
talenten als organisator - weldoordacht analyserend, altijd met hart voor de zaak ontwikkelen en in de praktijk beproeven.
Twee kwesties beheersten tijdens de senaat-Onnes de agenda: de dreigende
opheffing van de Groninger hogeschool en het slechte beheer van sociëteit Mutua
Fides. Een handicap vormde de extreem magere begroting omdat zich oktober 1875
niet meer dan acht eerstejaars gemeld hadden - een diepterecord. Eerdere jaren
had Vindicat tientallen groenen verwelkomd en omdat ze, boven op de contributie
van ƒ 22, ieder een eenmalig bedrag van ƒ 50 in de corpskas stortten betekenden
de acht van 1875 een forse financiële aderlating. De een of twee kwartjes boete
voor te laat komen bij een senaatsvergadering of voor afwezigheid zonder
kennisgeving, door de ‘wet’ bevolen, zetten geen zoden aan de dijk. Toen in
november veertig leden van de Flankeurs-compagnie, oud-studenten van de
academies van Groningen en Franeker die in 1830 de tiendaagse veldtocht tegen
de Belgen hadden meegemaakt, in Groningen een reünie hielden, was er in de
senaat uitvoerige discussie over de hoeveelheid sigaren en de kwaliteit champagne
die de dappere grijsaards tijdens een soirée musicale in sociëteit Mutua Fides
geserveerd zouden krijgen. De kosten - naast bier en ‘gewone’ wijn gingen er die
avond 111 flessen champagne doorheen - werden uiteindelijk hoofdelijk over de
7
Vindicat-leden omgeslagen.
De opheffing van de academie dreigde sinds 1870, toen een Kamermeerderheid
er bij de regering op aandrong in de kwestie van het aantal hogescholen ‘een moedig
initiatief’ te nemen, wat alleen maar kon inhouden dat Groningen het doodvonnis
8
tegemoet kon zien. De val van het ministerie Fock-Van Bosse, december 1870,
haalde de druk van de ketel. Ook het aantal studenten steeg weer, al kwam dat
vooral door de gulle dispensaties die Thorbecke aankomende medici en
natuurfilosofen - voorzover afkomstig van de hbs - gaf op het vlak van de klassieke
talen. Na de dood van Thorbecke in 1872 en het aanscherpen van bestaande
toelatingseisen door de Tweede Kamer zette prompt weer een daling van het aantal
Groninger studenten in. Steeds moeilijker werd het bekwame hoogleraren aan te
stellen. De noor-
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delijke academie leek een zinkend schip; redding was alleen mogelijk als de
langverwachte nieuwe wet op het hoger onderwijs gunstig uitpakte. ‘Alle onrust,’
citeerde Huizinga de Annales van 1871-1872 in zijn weergave van de zaak, ‘loste
zich op in de verlangende kreet: de nieuwe wet, eindelijk dan toch de nieuwe wet!’
Gunstig leek het dat na de dood van Thorbecke de ministerspost voor
Binnenlandse Zaken voor de tweede keer toeviel aan mr. J.H. Geertsema, van 1845
tot 1864 secretaris van de curatoren der Groningse hogeschool. Direct na zijn
aantreden benoemde hij hoogleraren voor beide vacante leerstoelen theologie in
Groningen, op een moment dat de theologische faculteiten op landelijk niveau ter
discussie stonden. Na dit ruimhartige gebaar zal het geen verbazing wekken dat
Geertsema's ontwerp voor een nieuwe wet op het hoger onderwijs, op 15 januari
1874 aan de Tweede Kamer aangeboden, Groningen uiterst welgevallig was. ‘Men
heeft de Groningsche hoogeschool gaandeweg laten vervallen door onthouding van
hetgeen zij voor ontwikkeling en vooruitgang noodig had,’ gaf het wetsontwerp
treffend de gevoelens van talloze Groningers weer. Water gebeuren moest? Versterk
het onderwijzend personeel, verbeter en vermeerder de materiële hulpmiddelen en
de Groninger academie ‘zal een nieuw leven ontvangen en nog meer dan thans als
9
centrum van beschaving eenen heilzamen invloed kunnen uitoefenen’.
Helaas, in het Kamerverslag van 7 juli 1874 over Geertsema's ontwerp werd
opnieuw betoogd dat Groningen moest wijken. Niet geld was het probleem maar
de moeilijkheid drie hogescholen intellectueel op peil te houden. Weer werd de
regering om ‘een moedig initiatief’ verzocht, die aan dat verlangen geen gehoor kon
geven omdat zij inmiddels demissionair was. Heemskerk mocht het weer proberen
en december 1874 lag er een gewijzigd wetsontwerp op tafel dat, net als in 1868,
uitging van drie hogescholen. Groningen begreep dat lobbyen voor de goede zaak
geen kwaad kon en in Den Haag regende het petities en pamfletten. Als eerste
betoogde het Groninger stadsbestuur op grond van het Traktaat van Reductie uit
1594 dat het algemeen belang de regering er eenvoudig toe dwong het noorden
een ‘brandpunt van beschaving’ te gunnen en de ontwikkeling van de bevolking niet
te frustreren. Dat was op 4 januari 1875. Diezelfde maand belegde het Comité tot
behoud der Groninger hogeschool een bijeenkomst in De Harmonie. In twee
‘adressen’ werd de Tweede Kamer gevraagd Groningen te handhaven - ‘dooft het
licht niet uit maar plaatst het hooger op de kandelaar’ - terwijl minister Heemskerk
een hart onder de riem werd gestoken. Alles ondertekend door voorzitter J.W.C.
10
baron van Ittersum en 2304 medeburgers.
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Vindicat wilde niet achterblijven en op 3 februari legde de senaat de corpsvergadering
een conceptadres voor. Heike (nog geen rector) prees het initiatief maar had
bezwaren tegen de inhoud van het adres. Het zou slechts argumenten die het Comité
had aangevoerd herhalen. In plaats van lokale belangen te benadrukken, aldus
Heike, zou de aandacht moeten uitgaan naar het belang dat de wetenschap zelf
had bij het voortbestaan van de Groninger academie. Hoger onderwijs gedijde bij
meerdere academies. Dat leidde tot ideeënuitwisseling tussen geleerden,
verminderde ‘het gelooven op gezag’ en kleine academies hadden het voordeel dat
de hoogleraren zich intensiever met de studenten konden bemoeien. ‘De academies
te Kiel, Rostock, enz. tellen noch minder studenten dan Groningen en de regeering
11
denkt er volstrekt niet aan, ze op te heffen.’ Heike oogstte bijval en had een stevig
12
aandeel in een nieuw adres dat op 8 februari werd aangenomen. Het argument
dat Nederlands intellectuele potentieel tekortschoot om drie hogescholen op niveau
te houden werd weerlegd met verwijzing naar het legioen capabele goedbetaalde
hbs-leraren dat zich in korte tijd had aangediend: meer salaris voor de hoogleraar
en alles kwam goed.
Bijna alle gemeenten van de provincie Groningen lieten in Den Haag van zich
horen. Ook Drenthe liet zich niet onbetuigd, terwijl in Friesland negentien gemeentes
(waaronder Franeker, dat zijn hogeschool in 1811 was kwijtgeraakt) zich voor de
Groninger academie uitspraken. De curatoren reageerden begin mei, toen het
Kamerverslag van het ontwerp Heemskerk er lag. Dat verslag liet zien dat in de
Tweede Kamer voor- en tegenstanders van de Groninger academie elkaar inmiddels
in evenwicht hielden: het papieren bombardement leek te helpen. Het gewijzigde
wetsvoorstel, door Heemskerk in augustus 1875 ingediend, zette in op behoud van
Groningen.
Maar Groningen was er niet gerust op, zeker niet toen de stad in 1875 ook nog
eens zijn gerechtshof aan Leeuwarden kwijtraakte. Naarmate de behandeling van
het wetsontwerp naderde, groeide de zorg over de afloop. Intussen had het
strijdtoneel zich verplaatst naar de lokale en landelijke pers. Ook tegenstanders
roerden zich. Zo plaatste de Groninger Courant van 19 februari een artikel dat eerder
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant had gestaan en dat van de Groninger
hogeschool geen spaan heel liet. De ‘malaise’ onder de professoren zou zeer groot
zijn, studenten vluchtten massaal weg en hoogleraren moesten hun gederfde
inkomsten vanwege de zeer slecht bezochte colleges zien te compenseren met
lidmaatschappen van de gemeenteraad of Provinciale Staten, door in
examencommissies zitting te nemen, populaire boekjes af te scheiden, of door er
een ‘uitgebreide praktijk’ als arts of advocaat op na te houden. Groningen, zo besloot
het artikel, was een ‘strafkolonie’ voor hen die de kans om in Leiden of Utrecht te
studeren
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Heike, 22 jaar oud.

hadden verspeeld. Ook Groningers die een handelsstad al mooi genoeg vonden
kregen op 27 februari de gelegenheid zich in de Groninger Courant tegen de
academie uit te spreken.
Hard tegen hard ging het. Toen een zekere S. in maandblad de Spectator
beweerde dat voorstanders van het behoud van de academie te vinden waren onder
‘hen die te Groningen studentenkamers verhuren, studententafels houden of zonder
ballotage lid van de Harmonie wenschen te zijn’, reageerde hoogleraar geneeskunde
Dirk Huizinga in de Groninger Courant als door een adder gebeten: ‘Laat iemand
met zulk een bekrompen blik zwijgen in deze.’ Een briefschrijver in de Provinciale
Groninger Courant was het roerend met hem eens: ‘Zulke excrementen van dergelijke
sujetten gaat men eenvoudig in de vuilnisbak stoppen, zonder er verder notitie van
13
te nemen.’
Op zaterdag 4 maart riep Heike de senaat van Vindicat bijeen voor een
buitengewone vergadering. Het was de rector ter ore gekomen dat het
Academiecomité, nu de behandeling van de wet op het hoger onderwijs aanstaande
was en het er echt om ging spannen, een open brief naar de Tweede Kamer ging
sturen om nog eenmaal de goede zaak te bepleiten. Ook de senaat van de academie,
die tot ontstemming van velen zich altijd stil had gehouden (een ‘oratio pro domo
[heeft] hare bedenkingen’, verdedigde ze zich), en B & W zouden een adres naar
Den Haag sturen. Vindicat, zo meende Heike, kon niet achterblijven. Dat gaf het
corps tevens de gelegenheid lasterlijke aantijgingen in de pers als zou de ijver van
de Groninger professo-
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ren zijn verflauwd recht te zetten. Samen met abactis Conrad Mensinga stelde Heike
een tekst op die twee dagen later door de corpsvergadering met ‘donderend applaus’
werd begroet. Kleine academies waren goed tegen ‘coteriegeest en autoriteitsgeloof’
en als aan de onzekerheid van het voortbestaan van de Groningse academie een
einde kwam en de scheve verhoudingen - de periode 1865-1875 had de Leidse
universiteit ƒ 3.529.334 van de overheid ontvangen, de Utrechtse ƒ 1.331.180 en de
Groningse een armzalige ƒ 886.004 - waren rechtgetrokken, zouden ouders uit het
noorden hun zonen niet langer voor hun studie naar elders sturen. Ten slotte werd
in het Vindicat-adres fijntjes opgemerkt dat prijsvragen van de Nederlandse
universiteiten procentueel gezien Groninger studenten meer medailles hadden
14
opgeleverd dan Leiden en Utrecht bij elkaar. De tekst verscheen op 9 maart
integraal in de Groninger Courant en drukkerij J.B. Wolters was zo vriendelijk gratis
350 exemplaren te leveren.
Een dag eerder was de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van
Heemskerks wetsvoorstel. Na acht dagen debatteren en stemmen stond het voor
15
Groningen cruciale artikel 32, dat uitging van drie universiteiten, op de agenda.
De Groningse afgevaardigde mr. Sam van Houten, de man van de kinderwet uit
1874, had zijn collega-volksvertegenwoordigers het gevaar van het schrappen van
Groningen in zware termen geschetst: ‘denationaliseering van het noorden.’ Altijd
had een meerderheid der Tweede Kamer de Groningse universiteit willen opheffen
en het lid Van Kerkwijk kondigde tijdens het debat op 17 maart een amendement
aan om dat alsnog in orde te brengen. Intussen hadden Groningen en Amsterdam
op initiatief van J. Kappeyne van de Coppello de handen ineengeslagen en was er
een compromis bereikt: Groningen zou behouden blijven en het Athenaeum Illustre
van Amsterdam zou promoveren tot universiteit. Ineens kreeg Nederland niet twee
maar vier universiteiten. Van Kerkwijk was deze manoeuvre kennelijk ontgaan. In
de woorden van Huizinga: ‘Even voor de hamerslag, waardoor artikel 32 zonder
hoofdelijke stemming zou zijn aangenomen, wilde Van Kerkwijk toch nog opstaan.
De Handelingen vermelden het krachtwoord niet, dat Van Houtens handgreep
vergezelde, waarmee hij, achter Van Kerkwijk gezeten, dezen het oprijzen belette.
En de hamer viel.’
Zodra het telegram met het blijde nieuws vrijdag tegen het middaguur Groningen
bereikte, brak een geweldig feest los. De Provinciale Groninger Courant drukte de
tekst in allerijl in reuzenformaat af en hing die op strategische plaatsen in de stad
op, concurrent de Groninger Courant de loef afstekend. De laatste sloeg op zaterdag
18 maart terug door de reguliere berichtgeving over de Tweede Kamer op pagina
één te schrappen ten faveure van een hoofdartikel onder de kop ‘Leve de akademie!’
De dag dat alles toch nog
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goed kwam ging overal in de stad de vlag uit, speelde het carillon vrolijke deuntjes
en vielen studenten en burgers elkaar op straat in de armen.
Vindicat atque Polit had het feestprogramma al klaarliggen - plan B, een door
Heike voorgestelde ‘plechtige funus’ inclusief zwarte handschoenen en treurmuziek,
16
kon achterwege blijven. Vrijdagavond werd begonnen met een luisterrijke serenade
(kosten ƒ 260 waarvan ƒ6 voor de politie en ƒ 4 aan bier voor de muzikanten van de
schutterij). ‘Reeds sedert een paar dagen lag een partij flambouwen te wachten op
de lont, een evenredig aantal dragers op het voortschrijdend commando,’ schreef
17
de Vox. De stoet rijtuigen en ‘gespoorde ruiters’, feeëriek verlicht door Bengaals
vuur en, zoals Mensinga serenades beschreef, ‘omstuwd door eene grote menigte
plebs, dat van zijne belangstelling in het feest door luidruchtig gezang, getier, gedrang
18
en standjes blijken gaf’, trok vanaf sociëteit Mutua Fides door de Groningse
binnenstad. Huldebetoon was er voor de commissaris van de koning, de
burgemeester, de in het Academiegebouw verzamelde hoogleraren en voor het
Academiecomité. Na afloop was er op de sociëteit een soirée musicale met invités.
Terwijl de Vindicat-pocaal rondging vergeleek Heike de academie met een uit een
kerker verloste maagd, noemde hoogleraar D. Huizinga de studenten ‘de stoom
eener locomotief’ en sprak rijksadvocaat Modderman van ‘edelaardigen
19
muzenzonen’. Waarna het ‘Io vivat’ werd aangeheven.
Zaterdag was er een soiree in De Harmonie. Een dozijn sprekers bracht in de
groen versierde zaal een toast uit, Heike als eerste. ‘De wetenschap,’ sprak de
rector, ‘is de koningin der wereldgeschiedenis; zij doordringt alle poriën onzer
maatschappelijke organisatiën; [...] zij is de Moeder der waarheid en der vrijheid
tevens. En daarom staat zij hoog aangeschreven, is zij hoog in eere bij het vrije volk
van het Noorden. [...] Daarom, leve Groningens burgerij! De studenten hebben haar
20
lief!’ Had Heike bij de reünie van de flankeurs en de inauguratie van de nieuwe
Vindicat-leden door ziekte verstek moeten laten gaan, de festiviteiten rond het
behoud der hogeschool boden hem alle kans zijn sprekerstalenten te etaleren. De
Vox schreef dat de rector ‘gedurende het gansche beloop der feesten het woord bij
21
voortduring zoeter dan honig van de tong vloeide’.
Na een dag rust werden de festiviteiten maandagmorgen voortgezet met een
matinée musicale in De Harmonie, aangeboden door de Studenten-IJsclub - die bij
gebrek aan ijs goed bij kas zat en blij was het haar toebedeelde jaarbudget alsnog
te kunnen spenderen. Die avond bood Vindicat de leden van De Harmonie een
muziekuitvoering aan. De stemming was ‘zo mogelijk nóg meer opgewonden’ dan
zaterdag, ‘vooral toen na de eerste pauze het voor de heeren zo lastige, voor de
22
dames zoo aangename verbod van te rooken was opgeheven’. Opnieuw toverde
Heike met beeldspraken. Ditmaal
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vergeleek hij de academie met een oude eik. ‘De winter is over haar heengegaan.
[...] Er waren er, die hem toen vellen wilden om er brandhout van te maken.’ Gelukkig
was dat alles nu voorbij en zou de Groninger eik weldra ‘nieuwe bloesems, nieuwe
vruchten’ te zien geven. En hij vervolgde:
De welvaart der deelen is de welvaart van het geheel. Dat heeft onze
volksvertegenwoordiging begrepen. Een nauwere band is daardoor
tusschen ons en het gemeenschappelijk vaderland gelegd, tusschen ons
en de overige provincien. En daarom drink ik op het lieve vaderland, dat
het leve! bloeie! vooruit ga!
Waarna het orkest ‘Wien Neerlands bloed’ inzette, welk lied door de zaal uit volle
borst werd gezongen. Een ‘kroegjool’ in Mutua Fides besloot de avond.
Een vrij rustige dinsdag, met een gulle receptie aangeboden door
ondernemerssociëteit Soranus, vormde de opmaat tot de apotheose: een
gekostumeerd studentenbal in de Harmonie op woensdag. Heike, president van de
balcommissie, liet niets aan het toeval over en regelde gratis balboekjes. Met
fonteinen, grotten, rotsen, bustes, guirlandes en reusachtige spiegels bood de
Harmonie de aanblik van een lusthof. De avond kostte ƒ 596,94 en gevoegd bij alle
andere uitgaven die week leidde dat tot ƒ 10 omslag per corpslid. Terwijl de studenten
donderdag op adem kwamen, organiseerde de ‘vereeniging voor volksvermaken’
op de Grote Markt nog spelletjes boegsprietlopen. Wie zijn evenwicht verloor viel
of in moorkalk, of in krijtwit.

Het beheer van Mutua Fides
Het gewone leventje hernam zijn gang, met de contrapartij (aangeboden door de
invités van het corps), de kermis in mei en wat zich verder aan vermaak aandiende.
Twee netelige zaken wikkelde de senaat-Onnes nog voor de zomervakantie af. Er
kwamen heldere criteria voor invités op Vindicatfeesten - altijd goed voor eindeloos
gekrakeel - en op de valreep van het studiejaar verraste Heike de corpsvergadering
met een initiatief dat het beheer van Mutua Fides overhoop haalde.
De kroeg van Vindicat was door toedoen van kastelein Kock flink in de versukkeling
geraakt. Het regende klachten. Vlak voor Heikes installatie als rector was er al eens
in een corpsvergadering geageerd tegen de soort wijn die de kastelein schonk en
de kwaliteit eten die hij serveerde. Dat er soms geen biefstuk was, alla, maar eieren
moesten er zijn. In de praktijk had de kroegcommissie weinig tegen Kock in te
brengen, al gingen er soms stemmen op het contract te verbreken. Toen de kastelein
ook nog eens zijn administratie niet op orde had en problemen kreeg met de
belasting, had Heike
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hem in een senaatsvergadering ontboden en een standje uitgedeeld. Ter verdediging
voerde Kock aan dat studenten hun bestellingen massaal op rekening lieten zetten.
Die ‘beren’, aldus de kastelein, hadden zo'n omvang aangenomen dat hij in financiële
nood verkeerde.
Ter oplossing van het probleem haalde Heike een voorstel uit de kast dat zijn
vriend Johan Tellegen al in maart 1872 (zonder veel succes) op een
corpsvergadering had ingediend. Vindicat ging de exploitatie van wijn en bier in
eigen hand nemen, terwijl eten, sigaren, enzovoort voortaan contant met Kock
moesten worden afgerekend. De kroegcommissie kreeg meer macht en kon de
kastelein, in geval hij in gebreke bleef, boetes opleggen. Samen met Conrad
Mensinga stelde Heike een kredietreglement op dat erop neerkwam dat er bonnen
voor bier en wijn kwamen. Het studiejaar werd in drieën gehakt en per termijn had
een lid (aanvankelijk) ƒ30 krediet. Wel moest de eerste maand van de lopende termijn
minstens de helft van de schuld uit de vorige termijn zijn afgelost. Wie aan het begin
van een termijn de eerste helft van zijn schuld uit de vorige termijn betaalde, én de
tweede helft van zijn schuld uit de termijn daarvoor, bleef nog juist binnen de regels.
Het was een ingenieus systeem dat op zaterdag 24 juni 1876, twee weken nadat
Heike doctoraalexamen had gedaan, door de corpsvergadering werd aangenomen.
Al snel bleek het ‘uitmuntend’ te functioneren: Mutua Fides bloeide op en de
vereniging voer er financieel wel bij. Kock, die van Heike ondanks alles een nieuwe
kans had gekregen, vloog december 1876 alsnog de laan uit toen een controle
uitwees dat hij de wijnkelder had geplunderd. De schade, zo bleek maart 1877 uit
een rapportage van de preses van de kroegcommissie, bedroeg zo'n ƒ 40. Peanuts
in vergelijking met de 1500 gulden ‘zuivere winst’ die sinds de invoering van het
23
nieuwe kredietsysteem, driekwart jaar eerder, was gemaakt. Niet voor niets was
op de corpsvergadering van 4 december 1877, kort nadat Heike het rectoraat had
overgedragen, ‘onder daverend, oorverdoovend applaus’ een motie aangenomen
waarin Heike Kamerlingh Onnes en Conrad Mensinga voor het ontwerpen van het
24
nieuwe kredietsysteem uitbundig lof kregen toegezwaaid.
Diezelfde vierde december speelde een kwestie die liet zien dat Heikes
studentenjaren er opzaten. Het ging om de Groninger kermis. Sinds 1854 die van
september was afgeschaft werd de meikermis, die twee weken duurde, nog drukker
bezocht. Behalve het gewone vermaak van draaimolens, wafelkramen, acrobaten,
allerhande freaks en een ‘tandmeester’ waren er voor het meer beschaafde publiek
muziek- en toneelvoorstellingen in grote tenten. Ook bij studenten was de kermis
populair.
Te populair, oordeelde de senaat van de Groninger hogeschool. In een
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ingezonden stuk in de Groninger Courant van 29 november 1877 riep hij de
gemeenteraad dringend op ‘om in het belang van het academisch onderwijs de
kermis af te schaffen of het houden ervan althans in de vacantie te bepalen’. Reden
voor deze draconische maatregel: ‘De nadelige invloed der kermis op de geregelde
25
werkzaamheden der studenten.’ Colleges werden massaal verzuimd, aan werken
kwamen studenten niet meer toe en feitelijk begon voor velen met de komst van de
kermis de grote vakantie. De hoogleraren, die vonden dat het einde van de cursus
de tijd was om examens af te nemen, om vruchten van hun werk te plukken, hadden
het nakijken.
Het pleidooi om de meikermis af te schaffen wekte onder studenten grote
beroering. De senaat werden ‘beledigend’ paternalisme en ‘misplaatste academische
tucht’ verweten. Waar bemoeide men zich mee? Overigens stonden niet alle
hoogleraren achter het gewraakte artikel: zeven lieten de gemeenteraad per brief
weten zich van de inhoud te distantiëren. Op de corpsvergadering van 4 december
gingen stemmen op om het adres van de academische senaat via een motie van
afkeuring te hekelen. Heike, in zijn rol als scheidend Vindicat-lid, keerde zich
daartegen. Het afschaffen van de kermis was géén beknotting van de vrijheid der
studenten, betoogde hij. ‘Kermis heeft volstrekt niets met het studentencorps te
maken.’ Bovendien, aldus Heike, berustte de inhoud van het adres van de
academische senaat geheel op waarheid. De senaat stond de bloei van de Groninger
academie voor en vriendschappelijke relaties met hoogleraren waren te belangrijk
om via een motie van afkeuring in de waagschaal te stellen. En hij vervolgde:
Wij mogen niet als corps wenschen, dat de kermis blijft. De kermis toch
is alleen voor boerenmeiden en knechten; wel is waar verloren wij de
schouwburgtenten, maar daarvoor zouden we ruimschoots schadeloos
26
gesteld kunnen worden.
Heike, die veel met hoogleraren omging, sprak tegen dovemansoren. Een ‘motie
Onnes’, inhoudende ‘over te gaan tot de orde van de dag’, werd met 45 tegen 4
stemmen verworpen. Op 8 december probeerde Heike de motie van afkeuring
tevergeefs af te zwakken. Uiteindelijk werd na verhitte discussies besloten de
academische senaat te melden dat Vindicat atque Polit ‘met leedwezen’ van het
‘onverdiende’ adres aan de gemeenteraad kennis had genomen. De academische
senaat liet het (zwakke) protest onbeantwoord. Dit schoot enkele corpsleden
dusdanig in het verkeerde keelgat dat ze voorstelden de officiële betrekkingen met
de hoogleraren voorlopig af te breken. De senaat van Vindicat wist dit te verijdelen,
27
waarna de zaak doodbloedde.
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Tijd voor Heike het studentenleven vaarwel te zeggen en zich te concentreren op
een project dat nog de nodige titanenarbeid zou vergen: zijn proefschrift.
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7 De slinger van Foucault
In het Panthéon in Parijs bewaart Frankrijk de resten van zijn beroemde doden,
maar de koepelkerk was ook het toneel van een van de beroemdste demonstraties
in de geschiedenis van de natuurkunde. In het voorjaar van 1851 voerde Léon
Foucault er zijn slingerproef uit, onder het oog van een schare verrukte toeschouwers.
1
Eindelijk was overtuigend aangetoond dat de aarde om zijn as draait.
De triomf in het Panthéon was de culminatie van een serie proeven die Foucault
2
op 3 januari 1851 in het souterrain bij hem thuis was begonnen. Daar, in de Rue
d'Assas, waar hij als verstokt vrijgezel bij zijn moeder woonde, hing Foucault een
koperen bol van 5 kilo aan een staaldraad van 2 meter en liet de zaak netjes
slingeren. Bij de eerste poging knapte de draad, maar vijf dagen later ging alles
goed en kon Foucault het resultaat aan zijn collega's meedelen. Dat was zo
verrassend dat François Arago, directeur van de Parijse sterrenwacht, hem
uitnodigde de proef in zijn instituut nog eens over te doen, ditmaal met een draad
van 11 meter. Ook die slaagde en via bemiddeling van Louis-Napoleon Bonaparte,
toen president van de Tweede Republiek en een pleitbezorger van wetenschap,
volgde op 26 maart de apotheose in het Panthéon.
Onder de majestueuze koepel hing Foucault een bol van 28 kilo aan een koord
van 67 meter. Uit de onderkant van de bol stak een markeerpen en op de vloer, ter
hoogte van de omkeerpunten van de slinger, lag een ring van vochtig zand. Nadat
het touw dat de bol opzij trok was doorgebrand begon een lange serie hypnotiserende
slagen. De essentie van de proef was dat de plek waar de pen om de zestien
seconden door het zand ploegde beetje bij beetje verschoof. Na vijf uur - pas toen
was de amplitude (maximale uitwijking) door demping hinderlijk afgenomen - was
o

het slingervlak over zo'n 60 gedraaid, met de wijzers van de klok mee. Die draaiing
is schijn: in werkelijkheid houdt dit vlak, zo leert de klassieke mechanica, zijn
oriëntatie ten opzichte van de ‘vaste sterren’ vast. Dus verraadt de slinger de
3
aardrotatie.
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Een collegeproef voor Kirchhoff
Voorjaar 1876, in het zicht van zijn doctoraalexamen, koos Heike de slinger van
Foucault tot promotieonderwerp. Hij hoefde niet vanaf nul te beginnen: Kirchhoff
had hem het ‘tamelijk eenvoudige’ onderwerp in het najaar van 1872 in Heidelberg
aangereikt. Heikes strijd met de slinger beleefde in Groningen zijn climax, maar het
zwoegen en ploeteren was al in Baden begonnen.
Als winnaar van de Seminarpreis 1872 had de Groningse student de eer een jaar
lang in Heidelberg op het fysisch laboratorium aan de Friedrichsbau Kirchhoffs
assistent te mogen zijn, een buitenkans die hij met beide handen aangreep. De man
van de spectraalanalyse vroeg zijn nieuwe pupil op basis van een aanzienlijk kortere
slinger dan die uit het Panthéon een collegeproef à la Foucault te ontwerpen. Het
4
idee was de ‘sinusfactor’ ermee te onderzoeken. Alleen als een slinger van Foucault
op de noordpool of zuidpool staat draait hij precies in een dag onder de slinger door;
op de evenaar is van een effect in het geheel geen sprake. De sinus van de
geografische breedte (een hoek), zo vermoedde Foucault al, bepaalt het tempo
waarin het slingervlak (schijnbaar) draait. Aan Heike de taak een slinger te bouwen
die nauwkeurig genoeg was om te onderzoeken of de waargenomen verschijnselen
klopten met de ligging van Heidelberg.
‘Mit dem Kleinen fängt man an,’ had Kirchhoff tegen Heike gezegd, maar al snel
dijde het project uit. Dat hij een korte slinger van Foucault moest maken was het
probleem niet. Na de sensatie in het Panthéon, snel gevolgd door
herhaalexperimenten in kathedralen als San Ignazio in Rome en de Dom van Keulen,
waren er ook demonstratieslingers gebouwd die in een gewone ruimte pasten. In
1855 maakte de Haarlemse instrumentmaker Willem Logeman voor het Fysisch
Kabinet van Teylers Museum een slinger van Foucault van 42 centimeter, met een
5
glazen stolp om invloed van tocht uit te schakelen. Directeur Jacob van Breda (de
opvolger van Martinus van Marum) kon - in overeenstemming met de Hollandse
gewoonte uit die dagen om origineel onderzoek aan anderen over te laten - ermee
controleren of de berichten uit Parijs op waarheid berustten. Maar meer dan een
kwalitatieve bevestiging zat er niet in.
In zijn artikel in de Comptes Rendus van de Franse Académie moest de wiskundig
beperkt onderlegde Foucault een gedegen theoretische behandeling van de
slingeringen in de Parijse sterrenwacht schuldig blijven. Wel zei hij dat zijn
slingerproef een illustratie vormde van de in 1837 door Poisson opgestelde
‘afbuigende kracht’ ten gevolge van de aardrotatie - later Corioliskracht genoemd
(naar Poissons student die hem afleidde). Maar op Poissons terzijde dat die kracht
geen merkbare invloed uitoefende ging Foucault
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niet in. In de praktijk begon de slinger na verloop van tijd, terwijl het rotatie-effect
bleef, steeds een ellipsbaan te beschrijven, in Parijs zowel als elders ter wereld.
Ook dit verschijnsel werd aanvankelijk niet goed begrepen.
Natuurlijk was het mogelijk de slinger van begin af aan een ellips te laten
beschrijven. Een bijzonder geval is hier de kegelslinger met een cirkelbaan. In 1854
experimenteerde de Fransman Auguste Bravais met kegelslingers die hij linksom
of rechtsom liet draaien. Door de rotatie van de aarde is de omloopstijd iets
6
verschillend (met de draaiing mee is sneller). Ook boog Bravais zich over de theorie
in geval van ellipsbanen. In 1851 hadden de Britten J.A. Galbraight en Samuel
7
8
Haughton dat ook al gedaan. De Britse Astronomer Royal George Airy en de
9
Deense onderzoeker Peter Andreas Hansen hielden zich eveneens met ellipsen
bezig. Maar een volledige behandeling van de slinger van Foucault bleef achterwege
en de proeven waren zo onnauwkeurig dat ze alleen kwalitatieve uitspraken toelieten.
Kirchhoff zal die situatie onbevredigend hebben gevonden.
Vol goede moed ging Heike najaar 1872 met de slinger aan de slag. Hij mikte op
een exemplaar van een meter, bestaande uit een koperen buis met aan het uiteinde
een loden bol. Om de beweging van de slinger te volgen bevestigde hij boven de
ophangconstructie een spiegeltje met daarboven een prisma. Door een kijker op
een paar meter afstand kon het zwaaien van de slinger precies gevolgd worden.
10
Het voordeel van deze ‘spiegelafleesmethode van Porro’ was dat er met kleine
amplitudes gewerkt kon worden - alleen dan was vergelijking met de theorie zinvol.
Heike koos voor een cardanische ophanging - de slinger gewoon (enkelvoudig)
aan het ‘plafond’ bevestigen beperkte de experimentele mogelijkheden en leidde
tot ongewenst opdraaien van de ophangstaaf. In zijn samengestelde ophanging
steunden ‘staalspitsen’ op matgeslepen glasplaatjes zodanig dat de staaf met loden
bol om twee loodrecht op elkaar staande assen kon slingeren, onafhankelijk van
11
elkaar. Die draaiingsassen lagen precies in hetzelfde horizontale vlak. Wanneer
de bol uit de evenwichtsstand werd losgelaten, ontstond een samengestelde trilling.
Zonder draaiing van de aarde, met slingertijden die om beide assen exact even
groot zijn, beschreef de bol in het algemeen een ellips (een zogeheten ‘figuur van
Lissajous’) - de lijn was een bijzonder geval van deze ellips. Maar in de praktijk
liepen beide trillingstijden door verschillen bij de as al snel iets uiteen. Bovendien
deed zich via Corioliskrachten de draaiing van de aarde gelden - raison d'être van
de proef. En dan was er nog de wrijving. Een en ander compliceerde de beweging
van de bol zeer. Een aanvankelijk vlakke slingerbeweging veranderde in een
variabele ellips. Heike sprak van
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Schematische weergave van het slingertoestel met een ophanging van twee gekruiste stalen
messen.

‘een theoretisch nog niet behandeld vraagstuk dat mij vrij wat moeite gekost heeft’.
Ook repte hij van ‘vrij wat verwarring in de literatuur - waarbij trouwens allerlei
mogelijke nonsens voorkomt [...]’. Als voorbeeld van zulke
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nonsens noemde Heike het onderscheid maken in trillingstijden evenwijdig aan en
loodrecht op de meridiaan.
Maart 1873, een maand voor zijn vertrek uit Heidelberg, maakte Heike in een
brief aan Van Bemmelen de tussenbalans op. De slinger was in nauw overleg met
de instrumentmaker geconstrueerd en Heike was zijn waarnemingen aan het
uitwerken. Probleem was dat de wiskunde van de slinger hem boven het hoofd
groeide. Heike kwam een aardig eind en zat op het juiste spoor, maar niettemin
bekroop hem het gevoel dat hij in Heidelberg de basiskennis miste om theoretisch
echt vat op de slinger te krijgen. Maar van opgeven wilde hij niet weten, al moest
hij toegeven ‘voor de zaak zelve veel te veel tijd’ in de proef te hebben gestoken.
‘Maar ik geloof er toch, ook door het voortdurend bespreken met Kirchhoff, zeer
12
veel bij te hebben geprofiteerd.’
Terug in Groningen liet Heike de slinger van Foucault voorlopig rusten. Maar in
het zicht van zijn doctoraalexamen, juni 1876, besloot hij hem tot onderwerp van
zijn proefschrift te maken. De bedoeling was binnen een jaar te promoveren, niet
ongebruikelijk in die tijd. Het liep anders. Dat had alles te maken met de gebrekkige
omstandigheden waaronder hij in het Academiegebouw moest werken. In zijn
‘levensbericht van R.A. Mees’ blikte hij in afgrijzen terug. ‘Veel gebrekkiger dan de
hulpmiddelen was echter de lokaliteit,’ schreef Heike, waarna hij in geuren en kleuren
verslag deed:
Toen ik naar eene plaats zocht om een cardanischen slinger vrij van
trillingen op te hangen, was er geene andere te vinden dan de muur van
een smal turfhok. Ik had van uit dit hok wel het gezicht op eene flinke
ruimte, die in den benedenverdieping den amanuensis [Deutgen] voor
bergplaats van glas, metalen en rommel diende. Maar ik mocht er niet
aan denken den man, wiens welwillendheid ik reeds zoo zeer nodig had,
lastig te vallen om mij deze ruimte af te staan. Zij behoorde immers
onbetwistbaar tot zijne woning en was voor hem, in zijne omstandigheden,
onmisbaar. Toen het bleek, dat de zooeven genoemde cardanische slinger
onafhankelijk van het gebouw moest worden opgesteld, kon Mees niet
anders dan met mij betreuren, dat hij niet bij machte was mij de
gelegenheid daartoe te verschaffen. Ik moest mij reeds gelukkig prijzen,
dat ik in eene andere bergplaats van rommel en beenderen,
ressorteerende onder een anderen amanuensis [die voor scheikunde],
in gezelschap van deszelfs jachthonden, een plaatsje mocht vinden. Daar
werd mij, na veel twijfelingen over bevoegdheid, oogluikend toegestaan
een paar steenen uit den vloer te lichten om er paaltjes in den grond te
heien; ook mocht ik in dit vochtige hol op mijne kosten eene kachel
13
plaatsen, en de kachelpijp door een venster naar buiten leiden.
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‘Cyclopenhol’: de kelder in het Academiegebouw waar Heike zijn slingerproeven uitvoerde
om trillingsvrij te kunnen werken. Tekening Menso Kamerlingh Onnes, 1904.

Het liefst had Heike met een slinger van 2 meter gewerkt, maar de omstandigheden
dwongen hem genoegen te nemen met 1,2 meter. De toestellen die hij in Groningen
bouwde waren, mede door het vernuft van Deutgen, ‘met de uiterste zorg
14
ontworpen’. Voor een deel betaalde hij de toestellen uit eigen zak. In aanvulling
op de ‘Heidelbergse’ ophanging (met messen op glasplaatjes) hanteerde Heike een
systeem van twee kruislings tegen elkaar geklemde messen, waarvan het onderste
‘vast’ aan de aarde zat en het bovenste de slinger droeg. Zie de figuren. De slinger
zat luchtdicht ‘ingepakt’ in een metalen kast k, ‘een kegelmantel van aan elkaar
15
geklonken en gesoldeerde stortplaten’. Tegen de onderkant was een koperen plaat
gesoldeerd, terwijl de bovenkant kon worden afgedekt met een glazen stolp. Door
kraan i op een luchtpomp aan te sluiten kon het geheel ‘vacuüm’ worden gezogen
om zo de invloed van de luchtwrijving te elimineren: In de praktijk volstond een druk
van 0,1 atmosfeer.
De slinger bestond uit een koperen buis n waarop een doorboorde loden bol q
van 15 kilo was geschoven. Plaat c aan de bovenkant van de kast droeg de eigenlijke
slinger. Aan c vast zat een mes s1, van hard staal of agaat, terwijl dwars hierop een
tweede mes s2 drukte waaraan de slinger hing. Om de messen loodrecht op elkaar
te krijgen diende t, bestaande uit twee vlak geslepen en aan elkaar geschroefde
platen, met uitsparingen voor beide messen. De ophanging werd gecompleteerd
door de plaatjes z, waaraan s2 vastzat, en v, dat slingerstang n droeg, alles onderling
verbonden door de
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stangen p (die door uitsparingen in plaat c liepen). Om de slingertijden ten opzichte
van beide messen te kunnen bijregelen dienden gewichten op tafeltje A. Via het
bakje met olie D en het ‘roerdertje’ C was het tevens mogelijk een demping te
introduceren. Zonodig viel via de schroefjes l en de veren m een van de
slingeringwijzen (of allebei) te blokkeren.
Om de slinger in beweging te krijgen duwde hefboom h, via een samenspel van
stangen met de ‘buitenwereld’ verbonden, bol q in de gewenste richting opzij en
zodra hij terugschoot, startte de slingering.
Resteerde het waarnemen. Aan de onderkant van de slingerstang was met dat
oogmerk via een lipje een horizontale ring vastgemaakt, met in die ring een stel
kruisdraden die elkaar (als de slinger in rust is) precies in het verlengde van n
sneden. Als de bol slingerde, bewogen de kruisdraden tussen twee prisma's θ en
γ. Viel er nu via venster OR door de kastwand licht op θ, dan reflecteerde dat
omhoog, liep via de kruisdraden naar γ, reflecteerde opnieuw en trad door een
tweede venster weer naar buiten. Daar liep het in de richting van een kijker die was
scherpgesteld op het beeld van de kruisdraden. Het oculair van die kijker was
voorzien van een micrometer om de posities van snijpunt P van de kruisdraden te
volgen. Aldus waren de oriëntatie van het slingervlak, of de lengtes van de assen
in geval van een ellipsbaan, nauwkeurig vast te leggen.
In het vochtige souterrain was het doen van slingerproeven geen pretje. Heike
16
sprak van een ‘cyclopenhol’ en klaagde dat hij er zijn ogen moest blootstellen ‘aan
17
de nadeelen van het verrichten van talrijke fijne meetingen bij petroleumlicht’. De
motivatie om flink op te schieten ontbrak, ook al omdat hij onzeker was over zijn
toekomst. ‘[...] wanneer ik eraan dacht wat ik na mijne promotie aan zou vatten,’
schreef Heike aan Van Bemmelen, ‘moest ik steeds met een groot vraagteeken
antwoorden en dit is voor een deel de reden geweest, dat ik daarmede totnogtoe
getalmd heb.’ Maar inmiddels had hij na ‘vurige’ discussies met vader Harm besloten
op een academische carrière te mikken, alleen dan was plezier in wetenschap reëel.
Opklimmen tot hoogleraar werd het doel en de promotie, een belangrijk tussenstation,
18
wilde Heike niet lang na Pasen achter de rug hebben.
Pasen ging voorbij, 1877 ging voorbij, en nog altijd liet de promotie op zich
wachten.
Waarom? Tegenover Van Bemmelen luchtte Heike zijn hart: ‘Maar ik hoor u in
gedachten vragen, wat hapert er toch aan de dissertatie, dat gij daar mee zoo
vreselijk talmt? En met die vraag treft gij mijn gevoeligste plek, omdat ik niet geheel
19
vrij van schuld ben [...].’ Het probleem zat hem niet in de theorie - al zei Heike dat
‘een dwaallichtje’ hem had ‘verleid’ vele weken naar een vereenvoudiging van een
stelling te zoeken die niet te vin-
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den bleek. Nee, het waren de proeven die dwarslagen. In juli had hij ‘vlijtig’
geëxperimenteerd om te controleren of zijn samengestelde slinger zich gedroeg
volgens de theorieën die hij had afgeleid.
Hierbij werd ik [echter] teleurgesteld. In hoofdzaak, dwz qualitatief, leverde
mijn slingerproef de gewenste resultaten, de draaiing der aarde liet zich
scherp aantoonen. Maar er vertoonden zich tegelijkertijd afwijkingen die
de grenzen der fouten van de waarneming overschreden. Voor ik deze
verklaard had, meende ik mijn dissertatie niet af te kunnen sluiten, dat
was de grens, die ik mijzelf trok.

Titelblad van het proefschrift Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde, in Heikes
handschrift.
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Eind juli begon het Heike te dagen wat er mis was en hij besloot tot een aanpassing
van zijn slinger. Half september kon hij weer meten. Maar helaas: de afwijkingen
waren niet kleiner maar groter dan eerst. Er maakte zich ‘een zekere gejaagdheid’
van Heike meester, hij gunde zich de tijd niet zijn toestellen afdoende te verbeteren
en behielp zich met halve oplossingen. Dat moest wel tot frustratie leiden:
De meerdere inspanningen en tijd die ik aanwenden moest om die
gebreken goed te maken, het ellendig verblijf dat gij [Van Bemmelen] van
eigen aanzien kent verzwaarden de last van mijne teleurstelling en
bevorderden, wat naar mijne meening eigenlijk nooit bij een experimentator
opkomen mag, mijne ontmoediging. Dat ik daaraan van tijd tot tijd
toegegeven heb is mijn fout, eene fout die zich wreekt door de
teleurstelling van mijn ouders voornamelijk en daardoor, dat menig goede
gelegenheid om voor iets in aanmerking te komen voorbijgaat.
Maar de handdoek in de ring gooien was nicht in Frage. Bovendien ontwaarde Heike
eind 1877 licht in de tunnel en hij maakte zich op een nieuwe serie metingen te
beginnen. Die deed hij 's nachts, om zoveel mogelijk van gedreun af te zijn - waaide
het stevig dan kon hij alsnog het experimenteren vergeten omdat het
Academiegebouw te veel schudde en de verankering van zijn slingertoestel in de
20
Groningse aarde te wensen overliet. De nieuwe reeks waarnemingen pakte
uitstekend uit en betekende een bevrijding.
Op dat moment had Heike het theoretische gedeelte van zijn proefschrift praktisch
af. Dat was een opzichzelfstaande exercitie in de mechanica geworden, ingegeven
door de theorie van de slingerbeweging op een roterende aarde maar daar ver
boven uitstijgend. Het resultaat was een omvangrijke, diepgravende behandeling
van de relatieve beweging. Dat onderdeel van de mechanica houdt zich bezig met
bewegingen van puntmassa's onder invloed van krachten, bezien vanuit van een
niet-stilstaand coördinatenstelsel. Heike bouwde voort op de methoden die door
Hamilton en Jacobi waren ontwikkeld, een centrale plaats inruimend voor de
‘krachtfunctie van Schering’. Toegepast op een slinger met cardanische ophanging,
en met trillingstijden die voor beide assen kunnen verschillen, kwam hij tot een
classificatie van de mogelijke bewegingen. De ‘ideale’ slinger van Foucault, waarbij
van ellipsbanen geen sprake was en het slingervlak als gevolg van de aardrotatie
geleidelijk draaide, bleek een bijzonder geval van een hele groep verschijnselen.
Al naar gelang het verschil in trillingstijd was de baan van de slinger een ellips die
afwisselend meer en minder uitgerekt was, en met een draairichting die soms
periodiek omkeerde. Uit de afmetingen van de ellipsen en
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de periodes waarmee ze bewogen, zo liet Heike zien, liet de draaiing van de aarde
zich net zo overtuigend aantonen als bij de klassieke proef van Foucault.
Mees mocht experimenteel weinig te bieden hebben, voor de theorie had Heike
zich geen betere begeleider kunnen wensen. ‘Prof Mees heeft ondertussen het
grootste gedeelte van mijn geschrift met groote nauwkeurigheid nagezien en mij
daarbij zeer vele wenken van waarde gegeven,’ schreef hij december 1877. Heike
overwoog het wiskundig gedeelte van zijn proefschrift aan te bieden aan het
gerenommeerde Duitse tijdschrift Crelle, ‘Zeitschrift für die reine und angewandte
Mathematik’. Uiteindelijk zou het in 1878 en 1879 in twee afleveringen verschijnen
21
in Nieuw Archief voor Wiskunde, enkele jaren daarvoor door het Wiskundig
Genootschap onder de zinspreuk ‘een onvermoeide arbeid komt alles te boven’ in
het leven geroepen. Het Nieuw Archief publiceerde (en publiceert) een potpourri
van stevige kost en lichtvoetiger werk. Diepgravende stukken over quaternionen
(een soort vectoren) werden afgewisseld door oplossingen van prijsvragen en
historisch getint werk. Kort na zijn promotie zou Heike nog een soort naschrift
22
toevoegen. Eindredacteur David Bierens de Haan, hoogleraar wiskunde te Leiden
en Akademielid, was degene die namens H. Kamerlingh Onnes op 29 juni 1878,
op de maandelijkse bijeenkomst van de Afdeling Natuurkunde van de Akademie,
een samenvatting aanbood. Die telde ruim twee bladzijden en was bedoeld om de
23
prioriteit te waarborgen.
Heike voltooide zijn proefschrift in Delft, waar hij september 1878 was aangesteld
als assistent van Bosscha (zie hoofdstuk 8). Bij het verbeteren en slijpen van zijn
theorie van de relatieve beweging riep hij de hulp in van hoogleraar wiskunde en
24
mechanica G.F.W. Baehr. Die was in Groningen gepromoveerd (op partiële
differentiaalvergelijkingen en Lagrange-functies) en doceerde van 1854 tot 1864
wis- en natuurkunde op het Groningse gymnasium - het schooljaar 1863-1864 zat
Heike in hetzelfde gebouw op het progymnasium. Bij de start van de Polytechnische
School in 1864 verhuisde hij naar Delft, waar hij opviel door Franse leerboeken voor
25
te schrijven. Baehr was goed ingevoerd, getuige enkele artikelen in de
26
Natuurkundige Verhandelingen van de Akademie en in Grunerts Archiv der
27
28
Mathematik und Physik. Ook publiceerde hij in 1853 over de slinger van Foucault.
In zijn proefschrift verwees Heike naar deze artikelen. Omdat Heike het theoretisch
deel grotendeels af had voor hij naar Delft vertrok, is het zeer wel mogelijk dat hij
al in Groningen contact met Baehr heeft gezocht.
De laatste loodjes wogen zeer zwaar. Heikes ouders maakten zich grote zorgen
om de loopbaan van hun oudste zoon en toen het bericht kwam dat hun tweede
zoon, enfant terrible Albert, in Indië fortuin maakte als uitvin-
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der van een suikercentrifuge en zich in Soerabaja als een vorst liet rondrijden,
stuurde Heike maar weer eens een brief naar de Zoutstraat. ‘Het is toch een groote
voldoening voor u, dat alles [met Albert] nu zoo goed terechtkomt.’ Waarna hij
vervolgde:
Voor mij is het een groot verdriet, dat ik niet reeds door mijne promotie
u een dergelijk genoegen kan verschaffen; misschien reeds had kunnen
verschaffen, wanneer ik den laatsten tijd wat beter gewerkt had. Alles
toch scheen in 't laatst het werken te moeten bevorderen; niets in 't
laboratorium [bij Bosscha] te doen; tenminste zo onbeduidend weinig,
dat het niet in aanmerking komt, de quaestie van de collegies van [de
zieke] Mees in 't vooruitzicht, waar men misschien een plaatsvervanger
wenscht te hebben in de vorm van een lector; en toch ging het zoo slecht;
tegen elke berekening zie ik op als een berg en als zij klaar is biedt zich
als gevolg weer een nieuwe aan. Dit laatste gedeelte van mijn werk kost
mij wel de meeste inspanning en geeft mij verdriet. Over de twee eerste
stukken ben ik in 't algemeen voldaan na de verbeteringen, die ik er hier
in Delft in heb gebracht; maar de proeven voldoen niet aan de
verwachtingen, die ik na de verbeterde berekening er van gekoesterd
had en nu moet alles zo gunstig mogelijk worden voorgesteld. Altijd heeft
het mij afgeschrikt ze nog te herhalen in de hoop spoediger klaar te zijn,
maar van achteren beschouwd was dat misschien afdoende geweest,
tenminste tijdbesparend. Er is nu natuurlijk niet meer aan te veranderen,
het doet van de dissertatie misschien ook niet zoo heel veel af maar ik
29
heb er werkelijk verdriet van en dat maakt mij stil in 't briefschrijven.

Doctorstitel met de eerste graad
Donderdag 10 juli 1879 promoveerde Heike Kamerlingh Onnes op het proefschrift
Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde. Dat was anderhalf jaar na de
‘doorbraak’ van eind 1877. Maar het resultaat mocht er zijn. Negentien stellingen
had Heike bij zijn proefschrift gevoegd, waaronder tien over kinetische gastheorie.
Karakteristiek was stelling 15: ‘Er bestaat geen wezenlijk onderscheid tusschen de
methoden van het wiskundig en van het natuurkundig onderzoek.’
De leden van de faculteit raakten tijdens de verdediging in het Academiegebouw,
's middags om twee uur, zo onder de indruk dat ze Heike na afloop niet voor enkele
ogenblikken naar buiten stuurden, zoals de gewoonte was, maar hem direct de
30
doctorstitel ‘met de eerste graad’ verleenden. Een schaduw over de plechtigheid
was de afwezigheid van Mees. Zijn taak als promotor werd waargenomen door
31
Enschedé, hoogleraar wiskunde. Mees was ziek. Heike in zijn levensbericht: ‘In
het voorjaar van 1879 werd hij voor 't eerst aangetast door de borstaandoening, die
hem weinige jaren later ten
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grave sleepte.’ Aan J.C. Kapteyn, de nieuwe hoogleraar astronomie, de taak om
Onnes' verdediging bij afwezigheid van Mees op de proef te stellen. In een brief
32
aan zijn verloofde klaagde Kapteyn daar óók nog eens tijd in te moeten steken.
Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde bestond uit een ‘wiskundig
gedeelte’ van 226 bladzijden en een ‘proefondervindelijk gedeelte’ van 60 bladzijden.
Ze staan geheel op zichzelf en lijken voor een verschillend publiek bedoeld. Toch
horen ze in één boek. In zijn inleiding liet Heike er geen misverstand over bestaan
dat hij meende dat een fysicus én op experimenteel én op theoretisch terrein zijn
mannetje moest staan. ‘Bij het bewerken van dit proefschrift heb ik getracht de les
te behartigen, die voor een aankomend beoefenaar der natuurwetenschap opgesloten
ligt in de volgende woorden van Helmholtz in zijne “Gedächtnisrede auf Gustav
Magnus”.’
Gegenwärtig scheint es mir, als wenn immer mehr und mit Recht dieser
Ueberzeugung boden gewönne, dass in dem entwickelteren Zustande
der Wissenschaft nur derjenige fruchtbar experimentiren könne der eine
eindringende Kenntnis der Theorie hat und ihr gemäss die rechten Fragen
zu stellen und zu verfolgen weiss; und anderseits dass nur derjenige
fruchtbar theoretisiren könne, der eine breite praktische Erfahrung im
Experiment hat.
Helmholtz vervolgde zijn rede overigens door de ontdekking van de spectraalanalyse
(door Kirchhoff en Bunsen) als een recent voorbeeld van die innige samenhang
33
tussen theorie en experiment aan te duiden.
Het wiskundig gedeelte van Nieuwe bewijzen viel in twee stukken uiteen. Het
eerste handelde over de ‘betrekkelijke beweging’ en was letterlijk een herdruk van
Heikes artikel in het Nieuw Archief voor Wiskunde. Door hetzelfde zetsel te gebruiken
(van drukkerij J.C. Drabbe te Leiden) bespaarde Heike kosten: de landbouwcrisis
deed zich ook in huize Onnes gelden. Het nadeel was dat hij geen correcties kon
aanbrengen zodat alle drukfouten gehandhaafd bleven. Ook de rest van het
proefschrift bevatte nogal wat slordigheden. Kennelijk was Heike er pas op een (te)
laat moment goed voor gaan zitten. Op 8 april ging een drukproef van een deel van
de nieuwe tekst, voorzien van vele correcties en toevoegingen, vanuit Delft naar
34
drukkerij Drabbe retour. In Leiden zullen ze met diep gefrons van Heikes handschrift
kennis genomen hebben. Nieuwe bewijzen begon met vier bladzijden errata.
Het tweede stuk van het wiskundig gedeelte, ‘Over de beweging van een
cardanisch opgehangen slinger met inachtneming van de draaiing der aarde en van
de wrijving’, vormde de weerslag van de moeilijkheden waar Heike
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in de herfst van 1877 tegenaan liep. Vergelijking van de experimentele uitkomsten
met de door hem opgestelde theorie (wiskundige gedeelte, eerste stuk) bracht
‘regelmatige afwijkingen’ aan het licht die zich pas na uitbreiding van die theorie
lieten verklaren. Het tweede stuk, dat deze uitbreiding presenteerde, stond dan ook
veel meer dan het eerste in dienst van het proefondervindelijk gedeelte.
Aanpassingen van in het eerste stuk gedane (eenvoudige) aannames over de slinger
waren slechts zo ver doorgevoerd als nodig was om de meetuitkomsten met de
verbeterde theorie in overeenstemming te brengen. Het ging om zaken als de ligging
van het zwaartepunt van de slinger, zijn precieze vorm en de amplitude van de
trillingen. De laatste moest Heike bij gebrek aan een echt vaste ondergrond in zijn
cyclopenhol groter maken dan hem theoretisch lief was. Ook de invloed van wrijving
kwam aan bod. Met een tiende atmosfeer was de luchtwrijving voldoende klein om
correcties theoretisch ‘behapbaar’ te houden en ook contactwrijving tussen de beide
slingermessen werd theoretisch doorgerekend. Toegepast op zijn slingerproeven
leidde dit alles Heike tot het besef dat slingeringen soms tot een andere klasse
behoorden dan op grond van de in het eerste stuk ontwikkelde theorie mocht worden
verwacht. Daarmee was de angel uit de ‘deprimerende’ meetresultaten van
september getrokken.
Ook wist Heikes verbeterde theorie raad met door anderen geconstateerde
afwijkingen in de (enkelvoudig opgehangen) vlakke slinger van Foucault. Een maand
na het Panthéon was Thomas Bunt series experimenten gestart met een slinger
van Foucault van 16 meter die hij in de St. Nicolaaskerk in Bristol had opgehangen.
De Brit constateerde dat vlakke slingeringen na verloop van tijd steevast veranderden
35
in ellipsen en de vorm van die ellipsen tekende hij nauwkeurig op.
Nog uitvoeriger waren de reeksen metingen die Volkert van der Willigen in 1868
in Haarlem uitvoerde. Nadat eerdere slingerproeven in Deventer op niets waren
uitgelopen, waagde hij als conservator van het Fysisch Kabinet van Teylers Museum
een nieuwe poging. In de Ovale Zaal liet Van der Willigen door een balkconstructie
een gat boren, klemde er een ophangmechaniek in (dat werkte op de manier waarop
je een boortje in een boormachine klemt), en hing aan een ijzerdraad van 10,5 meter
een loden bol van 9,4 kilo. Twee maanden liet hij zijn slinger baantjes trekken,
omringd door een scherm tegen tocht en bij voorkeur op dagen dat het museum
gesloten was. De resultaten publiceerde hij in het zojuist opgerichte tijdschrift
Archives du Musée Teyler, bij elkaar een stortvloed aan metingen en berekeningen,
weergegeven in uitvouwbare tabellen. Wat hij ermee moest wist hij niet, de theorie
achter de ellipsen voldeed niet. ‘Hoewel de verkregen resultaten misschien van
weinig belang zijn,’ aldus de conservator, ‘meen ik ze toch te
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moeten openbaren [...].’ Heike was hem dankbaar. In de meetseries van Van der
Willigen herkende hij een van zijn bijzondere gevallen: als het slingervlak door de
o

draaiing van de aarde bepaalde oriëntaties naderde (in Haarlem 125,1 of 30,9 ten
opzichte van de meridiaan), nam de ‘ellipsiteit’ van de baan toe; voorbij die oriëntaties
werden de ellipsen weer platter.
In de inleiding van het proefondervindelijk gedeelte van Nieuwe bewijzen vatte
Heike de kern van zijn proefschrift nog even samen. Zijn experimentele bewijzen
voor de draaiing van de aarde berustten ‘op de kennis van de storingen van de
beweging van een punt door de draaiing van een coördinatenstelsel, ten opzichte
waarvan het, afgezien van die draaiing, de figuren van Lissajous voor twee nagenoeg
37
gelijke slingertijden in twee loodrecht op elkaar staande richtingen zou vertoonen’.
Alvorens zijn experimentele resultaten te presenteren kwam Heike de theoretisch
minder geïnteresseerde lezer tegemoet door de formules die hij nodig had, en die
in het theoretisch gedeelte van zijn proefschrift in een brede context figureerden,
langs veel eenvoudiger weg opnieuw af te leiden. In een tweede hoofdstuk beschreef
hij zijn toestellen en meetprocedures, inclusief de in Heidelberg gebruikte variant.
Waarna de meetuitkomsten voor de verschillende klassen van slingeringen aan bod
kwamen. December 1877, juli 1878 en oktober 1878 waren de proeven uitgevoerd.
Die met agaatmessen gaven de beste resultaten. Gemiddeld over de hele set bleek
o

de gemeten draaisnelheid van het slingervlak 12,04 . De theoretische waarde voor
o

Groningen bedroeg 12,03 . Een prachtig resultaat, al was Heike de eerste om die
bijna perfecte overeenstemming te relativeren: ‘de nauwkeurigheid van de
waarnemingen bij mijne hulpmiddelen kon slechts de voorlaatste decimaal met
38
zekerheid leveren.’ Uit de brief die hij een maand voor de promotie aan zijn ouders
schreef weten we dat hij op meer had gehoopt.
Het had even geduurd maar het in 1872 door Kirchhoff opgedragen onderzoek
was tot een goed einde gebracht. Hoe goed, leert een vergelijking met de Haarlemse
uitkomsten van Van der Willigen. Die vond na een meetserie van 11 uur voor de
o

o

draaisnelheid 12,88 en na een serie van 4 uur 11,24 , bij een theoretische waarde
o

voor Haarlem van 11,91 . Bij Heike was de grootste afwijking tussen twee reeksen
o

0,8 . Het gemiddelde van de Haarlemse reeksen van 60 uur was weinig nauwkeuriger
dan die van Heike over 5 uur, terwijl het totaalgemiddelde over 240 Haarlemse
meeturen onnauwkeuriger was dan de circa 45 uur die Heike aan het meten was
geweest. En dat met een slinger van 1,20 meter tegen de 10,5 in Teylers Museum,
alles uitgevoerd bij petroleumlicht in een cyclopenhol in plaats van de grandeur van
de Ovale Zaal.
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Waardering, zelfs van het Vaticaan
Hoe werd Heikes proefschrift ontvangen? De Groninger Courant en Provinciale
Groninger Courant, die in juni bij de promotie van Aletta Jacobs flink hadden
uitgepakt, schakelden bij de Nieuwe bewijzen weer terug naar het gebruikelijke
vijfregelige berichtje. Heike wachtte niet lijdzaam af maar stuurde proefschriften
rond. Het najaar ging een exemplaar naar Ernst Schering, de man van de ‘Scheringse
krachtfunctie’ in Nieuwe bewijzen en mathematisch astronoom aan de sterrenwacht
van Göttingen. Schering toonde interesse maar vroeg na een paar maanden om
een beter Nederlands-Duits of Nederlands-Frans woordenboek dan in Göttingen
voorhanden was, en een Nederlandse grammatica was ook welkom. Anders was
het geen doen. De hobbel werd genomen en Schering schreef een omvangrijke
39
bespreking voor de Göttinger gelehrte Anzeigen van 17 en 24 maart 1883. Die
was uiterst positief. ‘In der That,’ oordeelde Schering over Nieuwe bewijzen, ‘das
Werk der Herrn Onnes is so reich an neuen Untersuchingen, das eine Wiedergabe
40
desselben in einer mehr verbreiteten Sprache viele dankbare Leser finden wird.’
Museum Boerhaave bezit een door Heike zelf gemaakte Duitse vertaling van het
eerste deel van het proefschrift, vol verbeteringen, doorhalingen en overgeplakte
41
passages. Verscholen in die drie katernen zitten een aanvraagbriefje uit 1900 van
een zekere dr. Furtwängler voor de Koninklijke Bibliotheek van Berlijn, en een
ongedateerd Franstalig kladbriefje, niet in het handschrift van Heike. Wanneer is
die vertaling gemaakt? Niet in 1877-1878, toen Heike met de gedachte speelde het
eerste deel van zijn proefschrift naar Crelle te sturen. Anders zou het stuk direct
naar Schering zijn gegaan. Na 1882 lijkt ook onaannemelijk. Heike begon dat jaar
als hoogleraar in Leiden en had andere dingen aan zijn hoofd. Het heeft er alle
schijn van dat hij na Scherings verzoek om woordenboeken zelf aan het vertalen is
geslagen, tussen de bedrijven door in Delft.
Intussen was een tweede, niet minder lovende bespreking verschenen in het
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, editie 1879 (het verscheen twee jaar
later). De Leidse hoogleraar wiskunde en mechanica P. van Geer, die de oogst uit
Nederland voor zijn rekening nam, noemde Nieuwe bewijzen een ‘interessante
Dissertation’. ‘Ohne Zweifel,’ eindigde hij zijn bespreking, ‘kann diese Arbeit sowohl
in theoretischer als experimenteller Hinsicht die ausführlichste und eingehendste
von allen genannt werden, welche bisher zum Zwecke hatten, sowohl in theoretischer
als experimenteller Hinsicht mittels Pendelversuchen die Rotation der Erde zu
42
beweisen.’
Samengevat: Heike had de slinger van Foucault zo grondig doorgelicht, met
theorieën en met toestellen, dat collega-onderzoekers het onderwerp
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voorlopig voor gezien hielden. Zelfs het Vaticaan, van nature geïnteresseerd in de
draaiing der aarde, had waardering voor Heikes prestatie. Wel duurde het dertig
jaar eer die bleek. In 1911 prees R.P. Hagen, directeur van de Vaticaanse
sterrenwacht en auteur van het meerdelige La rotation de la terre, ses preuves
mécaniques anciennes et nouvelles, de Groningse resultaten in de Catholic
Encyclopedia. Een jaar eerder was het boek van Hagen gecompleteerd met een
appendix, getiteld Les preuves de M. Kamerlingh Onnes. Auteur van het zeventig
43
pagina's tellende geschrift was pater Johan Stein S.J., toen Hagens assistent.
Stein, in 1901 in Leiden gepromoveerd bij de astronoom H.G. van de Sande
44
Bakhuyzen, had Heikes proefschrift bewerkt en vertaald. Die was met het resultaat
zeer content. ‘Wilt mijn hartelijken dank aanvaarden voor de toezending van het
werk, waarin gij den hoofdinhoud van mijn dissertatie op zowel gelukkige als
oorspronkelijke wijze hebt neergelegd,’ schreef Heike naar het Vaticaan. ‘Door dit
werk hebt gij een lang gekoesterde wensch van mij vervuld nl. de door mij verkregen
45
uitkomsten meer bekend te doen worden, dan het eerst is geweest.’
Tot besluit enkele losse reacties op het proefschrift. Na het overlijden van Heike
Kamerlingh Onnes, februari 1926, behandelde Lorentz in zijn Leidse
maandagmorgencollege van 1 maart de voornaamste zaken. ‘Ik wens u eraan te
herinneren, in welke mate hij reeds in zijn eerste onderzoek, dat het onderwerp van
46
zijn academisch proefschrift vormde, zijn groote gaven getoond heeft.’ Hendrik
Casimir, die in Leiden zijn natuurkundestudie in september 1926 begon, erkende
Onnes' wiskundige kennis en experimenteel vernuft maar had weinig op met de
slinger. ‘Het thema heb ik echter altijd nogal laag bij de gronds en saai gevonden.
Je wist van tevoren wat eruit moest komen en het onderzoek leidde zelfs niet tot
47
een aardige demonstratie.’ Daar tegenover stond de mening van E.O.
Schulz-DuBois van IBM-research in Zürich. Die bewees in 1970 Heike Kamerlingh
Onnes eer door zijn analyse in Nieuwe bewijzen aan te duiden als ‘waarschijnlijk
een van de vroegste voorbeelden van een speciaal geval van dubbel ontaarde
48
storingstheorie’.
Arnold Sommerfeld, ruim dertig jaar achtereen hoogleraar theoretische
natuurkunde in München, noemde Heike bij naam in het eerste deel (Mechanica)
van zijn Vorlesungen über theoretische Physik. Aan het eind van de paragraaf over
relatieve beweging benadrukte hij het kwantitatieve aspect van het Groningse
49
onderzoek, iets wat andere navolgers van Foucault te hoog gegrepen was. Dat
Heike in Kirchhoffs Vorlesungen ontbreekt is niet verwonderlijk: het deel over
mechanica verscheen in 1878.
En het slingertoestel? Eerst nam Mees het voor een vriendenprijs van Heike over
- Deutgen had immers weinig voor zijn werkzaamheden gere-
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kend. Kort na Heikes dood heeft de Groningse hoogleraar Dirk Coster de vrijwel
complete proefopstelling welwillend aan het Natuurkundig Laboratorium van Leiden
afgestaan. Daar stond hij op zolder uitgestald, om te eindigen in het depot van
Museum Boerhaave.
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8 Delftse toestanden
Oud en Nieuw 1879-1880 was de familie Harm Onnes voor het laatst voltallig bijeen.
‘Zie ik op het verleden jaar terug dan bemerk ik, dat ik vrij wat uitgevoerd heb,’
1
schreef Heike vanuit de Zoutstraat aan Van Bemmelen. Na een melancholieke brief
2
van kort na de promotie, waarin hij omzag naar het voorbije studentenleven en de
‘innige vriendschappen’ die hij de afgelopen negen jaar had gesloten, was Heike
weer helemaal met zijn gedachten in het laboratorium. De ‘tijd van presteeren’ in
Delft, zo voelde hij, was nabij.
Hoe verging het de rest van het gezin? Vader Harm tobde met zijn gezondheid.
In augustus 1877 werd hij getroffen ‘door een hevige aandoening in de borst’ en na
een maand kuren in Duitsland volgde ‘een hevige bloedspuwing [...] die gedurende
drie weken zich voortdurend herhaalde’. Eind november kon hij weer met zijn gezin
aan tafel, net op tijd voor zijn zilveren huwelijksfeest. Een ander probleem vormde
de landbouwcrisis, die boerderijen ‘slechtere rente’ deed afwerpen zodat de
steenfabriek in Feerwerd het zwaar kreeg. Door zijn ‘ongesteldheid’ moest Harm
het beheer overlaten aan zijn broer Jeipe, en die was de mindere zakenman. Opeens
moest er op de centen gelet worden. Heike, die niet wilde dat zijn broers er bekaaider
af zouden komen dan hij, zette de tering naar de nering. De reüniefeesten van de
Groningse hogeschool liet hij schieten en een bezoekje aan zijn vriend Adolf
Holtzmann (‘een juweel van een man’) was ook al te duur. Dubbel jammer, want
een reisje naar Duitsland zou zijn gezondheid goed doen.
Zo bergafwaarts ging het met Harms longen - waarschijnlijk had hij tbc - dat tot
3
de verkoop van het pand in de Zoutstraat werd besloten. Op 8 juni 1880 ging ‘de
ruime en zeer solied betimmerde heerenbehuizing’ onder de hamer. Daags voor
en op de verkoopdag konden belangstellenden komen kijken, ‘tegen betaling van
25 cent voor de diaconiearmen’. Opbrengst: ƒ 10.575 voor het woonhuis en ƒ 2950
4
voor het pakhuis Cork. Harm had gezonde lucht nodig en het gezin huurde in het
dorpje Hengelo (Gelderland) het fraai gelegen huize 't Waerle, met lanen en vijvers
en een ‘aanzienlijke boerderij’, midden in het bos. Heike kwam uit Delft over om
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te helpen verhuizen. Lang heeft Harm niet van de buitenlucht kunnen profiteren: op
5 oktober 1880 overleed hij, 61 jaar oud. Na aftrek van lasten en schulden was de
boedelwaarde ƒ 27.247,50.
Toen Harm overleed zat Albert alweer in Indië, na in Parijs en Londen zijn
centrifuge te hebben gepromoot. De zaken liepen voorspoedig: ‘de toekomst van
mijn broeder toont zich in het schitterendste licht,’ schreef Heike. Tot verdriet van
Delftse gediplomeerden noemde Albert zich ‘A.K. Onnes, werktuigbouwkundig
ingenieur te Java’. Later deed hij van zich spreken als architect. Het succes had
lang op zich laten wachten. Toen Albert in 1869 op de Groningse hbs begon zat
Heike, anderhalf jaar ouder, al in de examenklas. Albert stond op school bekend
5
als ‘een lastige woelwater’ die niettemin ‘vrij goed’ leerde. Hij bleef zitten, gaf
‘aanleiding tot klachten’ en deed alleen talen, geschiedenis en aardrijkskunde ‘daar
hij schilder wenscht te worden’. Om de haverklap botste hij met docenten en vader
Harm haalde hem maart 1872 van school. Albert handelde in koloniale waren, zwierf
door Duitsland en het verhaal gaat dat hij renpaarden hield en zijn vader, toen die
6
de geldsmijterij aan de kaak wilde stellen, in Berlijn op de stoep liet staan. In Indië
bedaarde Albert en hij klom op tot ‘grand seigneur’.
Menso, veel slomer dan Albert, kon op de hbs evenmin meekomen. In de tweede
klas gaf hij wiskunde en Duits eraan, en daar zou het niet bij blijven. Zo worstelde
hij zich door de leerjaren. Hij was vaak ziek. Juni 1880, toen het gezin Onnes naar
Hengelo verhuisde, verliet Menso zonder diploma de school. Toen Albert uit Indië
over was, had Heike voorgesteld dat Menso Albert op de terugreis zou vergezellen
7
en bij hem in dienst zou treden. Menso wilde er niets van weten. December 1880
haalde Heike, die na de dood van zijn vader de leiding van het gezin op zich had
genomen, hem naar Delft. Menso huurde een kamer aan de Koornmarkt en volgde
lessen ornamentschilderen bij A. le Comte, leraar aan de Polytechnische School
en een vriend van Heike. Het idee was dat Menso onder toeziend oog van zijn
oudste broer op eigen benen leerde staan, zich in Delft met kunstnijverheid zou
bezighouden en zich na een jaar in Brussel artistiek zou scholen. Het liep anders.
Heike zag wel wat in de combinatie kunst en wetenschap. In een van zijn brieven
8
aan Menso gaf hij hoog op van ‘galvanoplastiek’, een techniek waarbij via elektrolyse
goedkope maar smaakvolle metalen reproducties gemaakt konden worden van
huiselijke voorwerpen. In Den Haag had hij een fabriek bezocht waar in ijzer gegoten
voorwerpen werden verzilverd, verguld, vernikkeld en gebronsd. De chef van zo'n
bedrijf, zo diende Heike zijn broer van advies, zou met ‘wetenschappelijke kennis
naast smaak’ zijn
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voordeel kunnen doen, en er waren maar weinig kunstenaars die beide gaven in
huis hadden. Kon Menso zich niet eens op de hoogte stellen?
In dezelfde brief gaf Heike zijn broer het adres van Adolf Holtzmann. Menso kreeg
last van zijn longen en moest van Heike spoorslags naar het buitenland. Holtzmann,
inmiddels in München neergestreken, wilde Menso met alle liefde ontvangen en
hem op het gebied van de kunstnijverheid op weg helpen. In München vatte Menso
het plan op te promoveren in de esthetica of kunstgeschiedenis, als het even kon
met weinig moeite. Heike toonde zich weinig enthousiast. Hoe viel dit te rijmen met
9
eerdere plannen om kunstenaar te worden of de kunsthandel in te gaan? Ook had
Heike geen hoge pet op van Menso's studiezin en hij betwijfelde of zo'n doctorstitel
voldoende geld in het laatje zou brengen. En wat had je eraan? Mocht Menso de
industriële richting of handelskant prefereren, dan deed hij er goed aan degelijk
vakonderwijs te volgen. Koos hij toch voor kunstgeschiedenis, waarom ging hij dan
niet naar Italië? Dan kon hij zich specialiseren in de Renaissance. Niet onbelangrijk:
een verblijf in een stad als Florence was prima voor de longen. Heike uitte zijn
misnoegen over Menso's mentaliteit: die berekenende houding, waar was toch zijn
idealisme? Met alle plezier wilde Heike in zijn rol van gezinshoofd geld sturen, maar
dan moest Menso wel aan ‘het ware degelijke’ vasthouden en geen ‘maskers’
najagen.
In gezelschap van Holtzmann reisde Menso maart 1882 via Wenen, waar hij het
atelier van Hans Makart bezocht, naar Italië. Dat beviel zeer. Hij genoot van Verona
en Venetië en sloeg in eerste instantie Florence over om vóór de zomerhitte in Rome
zijn. Vandaar stuurde hij een feuilleton met kunstbeschouwingen naar een Duitse
krant en begon te experimenteren met het aquarelleren van portretten. Graag zou
hij Heikes mening horen, en zou het niet mooi zijn als hij zulke portretten voor twintig
gulden kon verkopen? Ook binnenhuisarchitectuur had zijn liefde. Op Heikes verzoek
spuide hij wat ideeën voor de salon van huize 't Waelre, waaronder een ontwerp
10
voor een gipsreliëf. Menso trok naar Napels en Capri, stuurde werk naar Le Comte
- die enthousiast op zijn vorderingen reageerde - en op advies van zijn Delftse
docent liet hij de kunstnijverheid schieten. Kunstschilder zou hij worden, een terrein
waarop hij autodidact was.
Onno, een hevige stotteraar, haalde in 1880 wel zijn hbs-diploma. Een jaar later
ging hij aan de slag bij ‘de kiosken’ in Amsterdam, waar hij een goede indruk maakte.
Benjamin Adolf gaf meer last. Hij was een vrijbuiter en spijbelde van school. Toen
zijn vader overleed was hij vijftien en moeder Antje kreeg in Hengelo geen vat op
hem. Op Heikes initiatief kon Adolf in 1882 als leerjongen bij de steenfabriek van
oom Jeipe terecht, maar na een jaar hield hij het in Feerwerd voor gezien en nam
de wijk naar Amerika.
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Daar werkte hij als cowboy, om na de nodige omzwervingen in Indië te belanden.
Op Sumatra was het twaalf ambachten en dertien ongelukken, tot de schatrijke
Tjong A Fie zich over hem ontfermde. Deze ‘majoor der Chinezen’ stond aan het
hoofd van een zakenimperium met vele duizenden werknemers. Adolf groeide uit
tot Tjong A Fies rechterhand, verwierf zich macht en aanzien en stichtte in Medan
een florerend administratiekantoor.
Resteren moeder Antje en dochter Jenny. Van hen is bar weinig bekend. Jenny,
een kunstzinnig meisje, heeft ongetwijfeld een beschaafde opvoeding genoten.
Wellicht zat ze op de middelbare school voor meisjes (mms) in de Hofstraat. Die
opende zijn poorten in 1872, terwijl de hbs pas in 1890 toestemming van het Rijk
kreeg om vrouwelijke leerlingen in te schrijven.

Een academische carrière
Tijdens zijn promotieonderzoek (1876-1878) weifelde Heike over zijn toekomst. Wat
moest hij doen? Hij wist het niet. Wel wist hij wat hij niet wilde: voor hem ‘geen
baantje van leeraar aan eene burgerschool of gymnasium, tenzij de nood mij daartoe
dwong’. Dat had hij Van Bemmelen plechtig beloofd. Na ‘vurige’ discussies met zijn
vader besloot Heike op een academische carrière te mikken, alleen dan gaf
wetenschap plezier. Het doel: opklimmen tot hoogleraar.
Maar waar moest die carrière van start gaan? Mees had geen assistent, dus
Groningen was geen optie - al was Heike ervan overtuigd binnen een paar jaar iets
‘eclatants’ te kunnen laten zien. Toen zich februari 1877 in Leiden een kans
voordeed, toonde Heike zich dan ook zeer geïnteresseerd. Dr. Brutel de la Rivière,
zo was hem ter ore gekomen, was vertrokken als assistent van Rijke, de hoogleraar
‘proefondervindelijke natuurkunde’. Maakte hij een kans, wilde Heike van Van
Bemmelen (de Leidse chemie en fysica zaten in één gebouw) weten, of had Rijke
soms een eigen leerling op het oog? In Leiden, het ‘centrum’ van de Nederlandse
wetenschap, hoopte Heike als privaatdocent college te geven in de mathematische
fysica of mechanica. Wanneer zou hij moeten beginnen? Na Pasen verwachtte hij
te promoveren, dus het mooiste zou zijn het volgend collegejaar, oktober 1878, in
Leiden aan de slag te gaan. Een eerdere aanstelling zou de dissertatie afbreuk
doen. Bovendien, dagdroomde Heike verder, kon hij dan het zomersemester
doorbrengen bij Kirchhoff en Helmholtz in Berlijn. ‘Lacht u de zaak toe,’ zo besloot
Heike zijn brief naar Leiden, ‘dan wilt gij er zeker wel met prof Rijke van spreken.’
Ongetwijfeld heeft Van Bemmelen hem die dienst bewezen, maar opvolger van
Brutel de la Rivière werd dr. B.J. Goossens.
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Johannes Bosscha (1831-1911) op zeventigjarige leeftijd, getekend door Jan Veth.

December 1877 zocht Rijke opnieuw een assistent: Goossens was al na driekwart
jaar vertrokken. Prompt bood Van Bemmelen zijn diensten aan maar ditmaal toonde
Heike geen interesse. Dat had alles te maken met de benoeming in Leiden, in
november, van Hendrik Antoon Lorentz tot hoogleraar in de mathematische fysica
(zie hoofdstuk 9). Opeens zag Heike zich in zijn mogelijkheden als privaatdocent
sterk beknot, veel meer dan een college thermodynamica zat er niet in. Bovendien
moest die ellendige promotie af. Met ‘verdubbelde kracht’ herinnerde Heike zich
Van Bemmelens waarschuwing van juni 1877 om vaart te maken. Na overleg met
zijn vader en met Mees besloot hij het assistentschap bij Rijke te laten zitten, de
slinger abso-
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lute voorrang te geven en te hopen dat zich weldra in Leiden een nieuwe kans zou
voordoen.
Een halfjaar ging voorbij en nog was Heike met zijn slinger niet klaar. Die promotie
werd zo zoetjesaan een gênante vertoning, hij moest zorgen dat hij wetenschappelijk
onderdak vond. Gelukkig kwam er een aanbod uit Delft. Ditmaal was het niet de
chemicus Oudemans die hem wilde hebben maar de fysicus Bosscha. Augustus
1878 was deze tot directeur van de Polytechnische School benoemd, als opvolger
van de die zomer plotseling overleden Cohen Stuart. Dat gaf bij ‘toegepaste
natuurkunde’ een gat en aan Heike de taak om het practicum draaiende te houden
en te participeren in het onderzoek. Half september ging hij aan de slag, voor een
jaarsalaris van ƒ 1200.
De Polytechnische School, een product van de wet op het middelbaar onderwijs,
had in 1864 de poorten geopend. Het was de opvolger van de Delftse Akademie,
e

e

die naast ingenieurs per jaar tientallen ‘Oost-Indië ambtenaren 1 en 2 klasse’
opleidde - tot Leiden het monopolie kreeg. In aansluiting op het hbs-programma
kregen de ingenieurs in de dop ‘toegepaste natuurkunde’ voorgeschoteld, met als
onderwerpen warmte, elektriciteit en magnetisme, later aangevuld met geluid en
11
licht. De betreffende colleges werden verzorgd door Grinwis en, na diens vertrek
naar Utrecht, door Van de Sande Bakhuyzen. Eerst zat natuurkunde in het
hoofdgebouw aan de Oude Delft, in 1867 werd samen met chemie een nieuwe
behuizing aan de Westvest betrokken. In tegenstelling tot het Chemisch Laboratorium
van Oudemans bood het Fysisch Kabinet (gevorderde) studenten maar mondjesmaat
gelegenheid om praktische oefeningen te doen.
Dat veranderde met de komst van Johannes Bosscha. In 1873 nam deze de
plaats in van Van de Sande Bakhuyzen (die in Leiden de astronoom Kaiser
opvolgde). Negen jaar was Bosscha inspecteur bij het middelbaar onderwijs geweest,
nu was de wetenschap weer aan de beurt. Bosscha, telg uit een familie van classici
(zijn vader schopte het tot minister), was een verdienstelijk experimentator en heeft
alleen al via zijn Leerboek der Natuurkunde en zijn inzet voor goed geoutilleerde
practicumlokalen op de hbs de Nederlandse fysica een enorme dienst bewezen.
Zijn voorliefde voor nauwkeurig meten, die de invloed verraadde van zijn docenten
Kaiser (Leiden) en Van der Willigen (Deventer en Amsterdam) en die zich ook uitte
in zijn bemoeienis met het vervaardigen van Nederlandse standaardmeters, droeg
hij over op leerlingen als Heike Kamerlingh Onnes en Herman Haga (in 1886 in
Groningen de opvolger van Mees).
In 1854 promoveerde Bosscha bij Rijke op de differentiaalgalvanometer, een
12
gevoelig instrument om elektrische stroom te meten. Na een kort ver-
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blijf in Berlijn pakte Bosscha als assistent van Rijke in Leiden de draad weer op met
onderzoek naar het nog jonge principe van energiebehoud. Heel precies ging hij
na of de warmteontwikkeling in een stroomkring klopte met de verbruikte chemische
energie in de batterij (element van Daniel). Bosscha zag in het behoud van
arbeidsvermogen - een term die hij prefereerde boven vis viva (levende kracht) en
energie - een organiserend principe voor de hele fysica. Ook in zijn inspecteurjaren
bleef hij de fysica trouw. Zo corrigeerde hij op basis van meetresultaten van de
Franse fysicus Regnault kwikthermometers voor de uitzetting van hun glasomhulsel.
Heike noemde Bosscha zijn ‘geestelijk weldoener’. Kwantitatief onderzoek trok
hem aan, dat bleek ondubbelzinnig in Heidelberg, zijn Groningse slingerproeven
getuigden ervan en in Delft zat hij opnieuw goed. ‘Bosscha's eischen,’ herinnerde
Heike zich later, ‘van fijnste nauwkeurigheid bij wetenschappelijk werk nam ik in mij
13
op, wat wel het grootste geschenk was dat me kòn gegeven worden.’
Dat de Polytechnische School middelbaar onderwijs was, zat de Delftse ingenieurs
van meet af aan niet lekker. Men voelde zich achtergesteld bij de universiteiten, en
dat terwijl het onderwijs in de wiskunde, mechanica, natuurkunde en scheikunde
voor rekening kwam van gepromoveerde academici. Niet het ‘handig omgaan met
rekenschuiven en met technische tabellen’ maakte de kracht van de Delftse ingenieur
uit, vond hoogleraar J.A. Snijders, maar het ‘helder inzien van de natuurkundige
14
waarheden’. Niet voor niets klaagden werkgevers dat Delftenaren meer theorie
kregen dan goed voor hen was en niet op konden tegen praktisch geschoolde
technici. Overigens zou het tot 1905 duren eer de Technische Hogeschool een feit
was.
Bosscha gaf deze ‘academisering’ bij toegepaste natuurkunde een stevige impuls.
Aan zijn komst naar Delft had hij twee voorwaarden verbonden. Er moest een nieuw
Natuurkundig Laboratorium komen, met een ruime collegezaal en diverse ruimtes
waar studenten praktische oefeningen konden doen. En ook wilde Bosscha een
leraar naast zich die zijn colleges kon waarnemen - als lid van de Internationale
Meter-commissie was hij regelmatig op pad - en die het practicum leidde. Beide
eisen werden ingewilligd. Met praktische oefeningen voor alle studenten, aan het
begin van de studie, was Bosscha de universiteiten ruimschoots voor. Eenvoudige
proeven volstonden. Het ging er vooral om dat de studenten nauwkeurig leerden
waarnemen, hun meetresultaten wisten door te rekenen en handigheid kregen in
het omgaan met instrumenten.
Het eerste jaar in Delft leidde Heike een ‘wat kluizenaarachtig’ bestaan. Hij vond
een kamer aan de Oude Delft, niet ver van de directeurswoning
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van Bosscha. ‘Op de voorgrond moet nu staan gezondheid en eene wijze van werken
waarbij men op den duur het meeste tot stand kan brengen,’ schreef Heike aan Van
15
Bemmelen. En aan broer Menso vertrouwde hij toe het dansen op doktersadvies
eraan te hebben gegeven. Het walsen in casino's miste hij - ‘geen kleine opoffering’
- maar de ‘galop’ kon hem gestolen worden. Bals bezocht Heike niet meer.
Tot zijn leerlingen behoorden Gerard Philips, die met zijn broer Anton in Eindhoven
een gloeilampenfabriek zou beginnen, en Hugo Tutein Nolthenius, de latere directeur
van de Calvé-fabrieken. Over Bosscha was Heike zeer te spreken. ‘Reeds op de
schoolbanken had zijn Leerboek, dat bij menigeen den zin voor experimenteel werk
als dat van Regnault, gewekt heeft, tot mij van Bosscha's liefde voor metend
onderzoek gesproken,’ schreef hij in weekblad De Amsterdammer na Bosscha's
overlijden (in 1911). Over de doden niet dan goeds, niettemin werpt de necrologie
licht op de verhouding tussen Heike en zijn Delftse meester:
De wijze waarop Bosscha zijne glasheldere en boeiende colleges
voorbereidde, de organisatie van de practische oefeningen, het diep
indringen in de kritiek van waarnemingen en in de discussie van
uitkomsten, het was alles even leerzaam. Het werken volgens Bosscha's
aanwijzingen en de gedachtenwisseling over allerlei vraagpunten, waartoe
hij altijd bereid was, hebben onvergetelijke indrukken van die jaren bij mij
achtergelaten. Daarbij schonk hij mij zijne bezielende leiding met eene
vaderlijke hartelijkheid, die eene vriendschap voor het leven deed
ontluiken. Door zijne vertrouwelijkheid wist ik van nabij hoe het hem om
wetenschap en om deze alleen zonder bijoogmerken te doen was en
16
mocht ik zien hoe hij in gloed kwam voor waarheid en recht.
Bij Bosscha thuis, in de statige directeurswoning van de Polytechnische School,
zat Heike aan tafel met geleerden als de gebroeders Henricus Gerardus en Ernst
Frederik van de Sande Bakhuyzen (beiden astronoom), de wiskundige Diederik
Johannes Korteweg, Hendrik Antoon Lorentz, Herman Haga en Johannes Diderik
van der Waals, ‘buitengewone menschen, scherpe onderzoekers, typen van
geleerden’. Ook maakte Heike kennis met Bosscha's dochter Anna Jacoba, zes
jaar jonger dan hij, artistiek begaafd maar niet moeders mooiste. Haar liefde voor
17
vaders nieuwe assistent bleef onbeantwoord, Heike had alleen maar aandacht
voor zijn laboratorium. Maar, besefte hij, ‘daartegenover staat toch dat men ongezellig
wordt en mijn vriendschap voor jonge dames dan wel wat pijnlijk is. In Delft weet ik
ook, dat ik verscheiden vriendinnetjes teleurstel en mij zeker van een groot genoegen
18
beroof, wanneer ik mij dit jaar uit de wereld terug trek.’
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Het natuurkundepracticum voor eerstejaars bezorgde Heike handenvol werk. Het
ging om tientallen studenten en de nieuwe assistent nam zijn taak uiterst serieus.
Als een ‘vlijtige eerstejaars’ meer wilde zette Heike hem aan een ‘klein oorspronkelijk
onderzoek’ en ook de gevorderde student die zich (facultatief) in het experimenteren
wilde bekwamen stond hij met raad en daad terzijde. ‘Een paar van mijn jongelui
willen na hun examen door blijven werken aan proeven over doorzijging van zand
door water,’ schreef Heike trots aan het eind van zijn eerste jaar in Delft. Het
ordentelijk begeleiden van studenten vrat tijd. Bovendien moest zijn proefschrift af.
Geen wonder dat de aandacht voor dames erbij inschoot.
Bovendien begon Heike gaandeweg de cursus aan eigen experimenteel
onderzoek. Bosscha, die als directeur van de Polytechnische School het college
‘toegepaste natuurkunde’ voor eerste- en tweedejaars gewoon bleef geven, kwam
daar nauwelijks nog aan toe - tijdens Heikes verblijf in Delft publiceerde hij alleen
19
een kort theoretisch artikel over lenzenstelsels. Juli 1879, kort na zijn promotie,
schreef Heike zich te verheugen op een onderzoek naar de brekingsindex van
vloeibaar koolzuur, ‘dat mij prachtige resultaten belooft’. Een maand later startte hij
met de Utrechtse hoogleraar H.J. Rink een uitvoerige reeks proeven ter bepaling
van elektrische weerstanden (via de demping van een schommelende magneet in
20
een spoeltje) dat hem tot de zomer van 1880 zou bezighouden. Ook probeerde
Heike vaste stof op te lossen in vloeistof die tot boven de kritische temperatuur was
verhit. In een Cailletet-buis (U-vormig en van stevig glas zodat zeer hoge drukken
mogelijk waren) experimenteerde hij met kwikchloride opgelost in ether, en later
met zwaveligzuur - tot in december in Nature twee Britten hem ‘in een keurig stukje’
21
te snel af waren. Het weerstandsonderzoek, waarvoor hij een verbeterd toestel
ontwierp waarmee Bosscha en Rink ‘zeer ingenomen’ waren, leidde ook al niet tot
een publicatie.
Voor een deel kwam dat door tijdgebrek. De cursus 1880-1881 nam Heike het
onderwijs waar van de zieke J.A. Snijders, zijn voorganger als begeleider van het
natuurkundepracticum en september 1878 benoemd tot hoogleraar. Snijders had
aan de Polytechnische School een eigen ‘ijkers-laboratorium’ en gaf college in meten
en wegen, wiskunde en mechanica. Was Snijders na een jaar hersteld, in de
zomervakantie van 1881 werd Bosscha door een ernstige ziekte geveld. Weer was
het Heike die insprong door het college toegepaste natuurkunde op zich te nemen.
Het ging om een tweejarige cursus van drie uur per week, waarin het ene jaar warmte
en licht aan bod kwamen en het andere jaar elektriciteit en magnetisme. In 1881-1882
22
was de tweede groep aan de beurt.
Op het programma stond theorie (stroomwetten, magnetische inductie,
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warmtewerking van de elektrische stroom) maar er was ook aandacht voor
toepassingen (bliksemafleiders, de invloed van ‘scheepsijzer’ op het kompas,
telegrafie). Alles gelardeerd met demonstraties - Heike vroeg Buys Ballot (tevergeefs)
23
om ‘elektrische toestellen van bijzondere waarde uit den ouden tijd’. Hij lette erop
dat iedereen alles goed kon zien en noteerde zowel meetresultaten als theorie op
24
grote vellen papier. ‘College gaat goed,’ schreef hij in november naar Menso,
‘steeds 60 à 70 lui, sommigen zeer tevreden; nu juist vreeselijk-werkelijke proeven
die slechts door allerlei voorzorgen gelukken kunnen.’ Drie maanden later liet hij
zijn broer weten dat het college hem ‘veel moeite’ kostte. ‘[D]e lui hebben nu eens
een parti pris tegen de theoretische gedeelten van het vak, en ik kan dus slechts
met groote inspanning hun dit doen slikken, terwijl het volgens mijn overtuiging juist
25
het onmisbare voor hen is.’ Het aantal toehoorders zakte tot dertig, maar zodra
de toepassingen aan bod kwamen keerden de wegblijvers terug. De Delftse
26
Studentenalmanak zwaaide Heike voor zijn college ‘oprechten dank’ toe, en Snijders
roemde zijn aanpassingsvermogen. ‘[M]et behoud van eenen breeden theoretischen
grondslag toch, hadden zijne voordrachten een zoo duidelijke technische strekking,
dat men gerust kan beweren, dat de eerste “electrotechnische” cursus aan de
27
Polytechnische School door Onnes gegeven is.’
Van een kluizenaarsbestaan was inmiddels geen sprake meer. Heike, verhuisd
naar de Choorstraat, was bevriend met ornamentschilder Le Comte, wiskundige
Legebeke, hbs-leraar Haga (een klasgenoot van Lorentz die hij in Arnhem bij Van
Bemmelen had ontmoet en die op Bosscha's laboratorium onderzoek deed),
chemicus Gratama (klasgenoot op de hbs in Groningen), de architecten Klinkhamer
en Kerckhoff, en met directeur Van Marken van de Gist en Spiritusfabrieken, bekend
om zijn sociale beleid. Ook met de familie Bosscha ging Heike allerhartelijkst om.
Toen de Bosscha's een zomer in de buurt van 't Waelre zaten, arrangeerde Heike
28
bezoekjes over en weer en een gezamenlijke picknick bij Ruurloo. En toen zijn
college in mei afliep gaf Heike bij Bosscha thuis een ‘galavoorstelling’ waarin hij
koolspitslampen en gloeilampen demonstreerde, gezichtsprofielen projecteerde en
tekende en de dames statische elektriciteit liet opwekken.

De nauwere aanraking met Van der Waals
Verreweg de belangrijkste vriendschap die Heike in Delft sloot was die met Johannes
Diderik van der Waals. Ze kenden elkaar sinds 1873, het jaar van De continuiteit.
Het najaar van 1879 begonnen ze een wetenschappelijke samenwerking die bijna
veertig jaar zou duren, Heikes loopbaan diepgaand beïnvloedde en die zeer
vruchtbaar bleek. Van der Waals' ‘meesterlijke dis-
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sertatie’ over de continuïteit van gas- en vloeistoffase had direct bij verschijnen
Heikes ‘groote bewondering’ gewekt maar het was de wet der overeenstemmende
toestanden die het contact aanzwengelde. ‘Het waren besprekingen over deze wet
29
die mij het eerst in nauwere aanraking met Van der Waals brachten.’
Op het moment van die ‘nauwere aanraking’ was Van der Waals twee jaar
hoogleraar in Amsterdam. Toen het Athenaeum Illustre in 1876 tot Gemeentelijke
Universiteit promoveerde, stond Bosscha boven aan het verlanglijstje van de nieuwe
hoofdstedelijke faculteit wis- en natuurkunde. De gealarmeerde Cohen Stuart,
directeur van de Polytechnische School, regelde onmiddellijk bij de minister een
salarisverhoging van ƒ 1000 en Bosscha bleef (na bedongen te hebben dat alle
30
Delftse collega's zouden profiteren). Waarna Amsterdam Van der Waals voor de
neus van Leiden wegkaapte (en Leiden Lorentz voor de neus van Utrecht). De
nieuwe hoogleraar hield niet van duimendraaien. Van der Waals stond bekend als
een in zichzelf gekeerd en weinig toegankelijk man waar geen lachje af kon en veel
studenten vreesden zijn onbuigzaamheid en zijn scherpe tong. Maar wie de
wetenschap ernstig nam, aldus Heike, zag in Van der Waals iemand met een ‘zacht
hart’.
31
Bosscha (1831) en Van der Waals (1837) kenden elkaar uit Den Haag. Ze
kwamen uit totaal verschillende milieus. Was Bosscha, die in Breda opgroeide,
voorbestemd om tot de elite van het Bildungsbürgertum te gaan behoren, de Leidse
timmermanszoon Van der Waals wist pas na een lange mars door het woud der
onderwijsakten en een loopbaan als leerkracht in het lager onderwijs tot de
universiteit door te dringen. Vanaf 1862 volgde hij colleges in Leiden en drie jaar
later had hij de akten op zak die hem als sollicitant naar een betrekking op een hbs
gelijkstelden met een gepromoveerd wiskundige of natuurkundige. In 1866 kon Van
der Waals op voorspraak van Kaiser (bij wie hij als student een goede indruk had
gemaakt) aan de slag op het Haagse gymnasium en de daaruit voortgekomen hbs
- van meet af aan gebruikte hij Bosscha's Leerboek der natuurkunde. Eind 1871
studeerde hij af, om anderhalf jaar later, op 14 juni 1873, bij Rijke te promoveren.
Waarna de ster van de laatbloeier snel rees.
Bosscha woonde sinds zijn benoeming tot inspecteur van het middelbaar
onderwijs, in 1863, in Den Haag. Oudste zoon Jan kreeg op de hbs natuurkunde
van Van der Waals, maar de belangrijkste ontmoetingsplaats voor beide fysici was
het Haagse genootschap Dilligentia (voluit: de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk Dilligentia). Bosscha zat in het bestuur. Hoofdactiviteit vormden
de Natuurkundige Voordrachten (met onderwerpen uit de gehele natuurwetenschap)
die tweewekelijks op vrijdagavond voor de circa 250 leden werden georganiseerd.
Van evident belang voor Bos-
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scha en Van der Waals, die immers rond 1870 geen academische positie bezaten,
waren de wetenschappelijke tijdschriften die Dilligentia in huis had. Zo bleven ze
op de hoogte.
32
Het was Bosscha die Van der Waals adviseerde een proefschrift te schrijven.
33
In 1871 correspondeerden ze over moleculaire krachten in vloeistoffen. Dat jaar
verscheen ook deel 4 (eerste gedeelte) van Bosscha's Leerboek, met in het hoofdstuk
‘de moleculaire krachten’ ruim aandacht voor zaken als cohesie, zeepbellen, diffusie
en capillariteit. In het voorwoord bedankte de auteur Van der Waals voor het
bijeenbreengen van ‘het omvangrijke materiaal’ op dit gebied. Ook na Van der Waals'
verhuizing naar de Amsterdamse P.C. Hooftstraat bleven hij en Bosscha contact
onderhouden. Ze zagen elkaar op de Akademievergaderingen, iedere laatste
zaterdag van de maand in het Trippenhuis aan de Kloverniersburgwal in Amsterdam,
Van der Waals liet zich een enkele keer bij Dilligentia zien en hij zocht Bosscha
regelmatig in Delft op.
Het zal bij zo'n visite in Delft geweest zijn dat Kamerlingh Onnes en Van der Waals
34
vriendschap sloten, ergens in het najaar van 1879. Bij Dilligentia liet Heike zich
niet zien, zoals hij ook het Natuurkundig Gezelschap in Groningen (waar Mees de
ene voordracht na de andere verzorgde) had gemeden (al gaf hij er januari 1878
een lezing met demonstraties ‘Over de oorzaken van het consoneeren en
35
dissoneeren van muzikale klanken’). Van der Waals had najaar 1879 nog een
extra reden om op de Oude Delft langs te gaan: samen met Bosscha en Rijke vormde
hij het trio dat voor de Akademie een rapport samenstelde over bliksemafleiders op
rijksgebouwen te Delft. De commissie was in juli 1879 op verzoek van de minister
van Oorlog ingesteld en bracht in de novembervergadering van de Akademieverslag
uit, na een inspectieronde langs de constructiewerkplaatsen, het Arsenaal, de
36
Pyrotechnische Werkplaats en de Patroonfabriek en IJzergieterij.
In augustus had Van der Waals zijn wet der overeenstemmende toestanden
afgeleid. Die vloeit voort uit de toestandsvergelijking van zijn proefschrift en zegt
dat alle stoffen zich eender gedragen mits druk, temperatuur en volume worden
uitgedrukt in een ‘kritische’ maat (vastgelegd door beide constanten a en b uit de
toestandsvergelijking die corresponderen met de onderlinge aantrekkingskracht van
de moleculen en het volume dat ze innemen). Geef druk, volume en temperatuur
weer via respectievelijk de kritische druk, het kritisch volume en de kritische
temperatuur, en de toestandsvergelijking transformeert tot een universele vorm
waaruit al het specifieke van de stof is weggevallen. In zijn Nobelrede (december
1910) zei Van der Waals dat het ‘wezenlijke belang’ van de wet van
overeenstemmende toestanden erin school dat hij vastlegde dat alle substanties
tot één genus be-
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hoorden, ‘zoals alle mensen tot het genus Homo behoren’.
De wet der overeenstemmende toestanden is in de handen van de experimentator
een bijzonder krachtig hulpmiddel. Is van een referentiestof het gedrag precies
bekend, en zijn van de te onderzoeken stof kritische druk, kritisch volume en kritische
temperatuur bekend, dan valt het gedrag van die tweede stof, bijvoorbeeld de
uitzettingscoëfficiënt, dankzij de wet der overeenstemmende toestanden goed te
voorspellen. Voor Kamerlingh Onnes was het principe een baken. Zo wist hij in 1907
aan de hand van metingen van isothermen van waterstof rond het kritische punt,
en met gebruikmaking van de wet der overeenstemmende toestanden, een
realistische schatting te maken van de kritische temperatuur van helium - de uitkomst
zei hem dat een aanval op het helium kans maakte.
Van der Waals gaf een beknopte presentatie van zijn wet der overeenstemmende
toestanden in de septembervergadering (1880) van de Akademie. Twee maanden
37
later besprak hij, ook op de Akademie, enkele gevolgen van het principe. Beide
keren bood hij een artikel aan ter publicatie. Ze verschenen in de Verhandelingen
38
van 1880. De eerste reactie was toen al binnen. ‘Ik had de wet der correspondentie
in de Koninklijke Akademie medegedeeld,’ aldus Van der Waals later, ‘en nog voor
ze in druk verschenen was, en toen ze bij Onnes slechts bij geruchte kon bekend
geworden zijn, kwam de verhandeling, waarin hij ze uit meer algemeene beginselen
39
afleidde.’ Hij doelde op de Algemeene theorie der vloeistoffen, waarvan Heike het
eerste stuk in december 1880 aan Van der Waals voorlegde. Diezelfde maand bood
deze het in de Akademievergadering ter publicatie in de Verslagen en mededelingen
40
aan. Een maand later bracht een commissie bestaande uit Van der Waals, Bosscha
41
en Grinwis positief advies uit over het opstel. Ook het vervolg, in februari
aangeboden, viel bij dit trio in goede aarde. Beide stukken, in totaal 47 pagina's,
42
verschenen in de Verhandelingen van 1881.
Hoe wist Heike van Van der Waals' wet der overeenstemmende toestanden? Het
ligt voor de hand dat Bosscha, die op de bewuste Akademievergadering aanwezig
was, hem heeft ingelicht. In zijn Algemeene theorie der vloeistoffen zei Heike door
zijn chef in Delft, alsmede door Lorentz, te zijn aangemoedigd. Doel was het principe
der overeenstemmende toestanden af te leiden door het ‘beginsel der
gelijkvormigheid van beweging’, dat Heike toeschreef aan Newton, toe te passen
op de ‘moleculaire theorie’. Daartoe ging hij, net als Van der Waals bij het afleiden
van zijn toestandsvergelijking, ervan uit dat de moleculen van alle vloeistoffen en
gassen (samen met vloeistof aangeduid) ‘gelijkvormige elastische lichamen van
niet merkbaar veranderende afmetingen’ zijn en dat onderlinge aantrekking alleen
aan het oppervlak van de vloeistof een netto-effect opleverde. Bovendien veronder-
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stelde Heike dat de bewegingsenergie van de moleculen evenredig was met de
absolute temperatuur.
Twee vloeistoffen, aldus Heike, verkeerden in corresponderende toestanden
indien na toepassing van de juiste ‘schaling’ van lengte, tijd en massa het mogelijk
bleek ze in dezelfde bewegingstoestand te krijgen. Modern gedacht: films van de
moleculaire beweging van twee vloeistoffen zijn, door de beginposities en snelheden
van de moleculen, de temperatuur en het volume, en de draaisnelheid van de films
43
op elkaar af te stemmen, tot replica's van elkaar te transformeren. In deze
redenering zonder enige statistiek deed de precieze vorm van de
toestandsvergelijking niet ter zake, zodat Heikes afleiding van de wet der
overeenstemmende toestanden een algemenere grondslag had dan die van Van
der Waals. Overigens was die wet, net als de toestandsvergelijking, slechts in
benadering correct - tot verdriet van Van der Waals. Voor zijn Algemeene theorie
44
der vloeistoffen, dat in verkorte vorm in Archives Néerlandaises verscheen
(uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem)
onderzocht Heike de grootte van de afwijkingen bij hoge druk aan de hand van
45
waarnemingen van Andrews, Regnault en Roth.
De Algemeene theorie der vloeistoffen was de enige publicatie die Heike na vier
jaar Delft kon laten zien. Hij had er nog geen maand aan gewerkt. Het experimentele
onderzoek had hij door alle drukte rond de vervanging van Snijders en Bosscha
afgebroken. Niemand in Delft die het hem kwalijk nam. Maar wat was Heike nu
eigenlijk, een experimentator of een theoreticus? In Leiden lag dat gevoelig. Zeker
toen daar de strijd ontbrandde wie Rijke moest opvolgen.
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9 Naar Leiden
In Leiden, zo merkte de historicus Quack in 1875 op, wandelden de hoogleraren
1
over straat ‘als goden’. In dit ‘centrum’ van de Nederlandse geleerde wereld wilde
Heike Kamerlingh Onnes - die we vanaf nu bij zijn achternaam noemen - zijn ideaal
verwezenlijken: professor worden. De gelegenheid daartoe diende zich in 1882 aan.
Na de zomer zou Rijke, in Leiden hoogleraar in de proefondervindelijke natuurkunde
en de meteorologie, metemeritaat gaan en na vier jaar assistentschap bij Bosscha
was Onnes klaar voor de sprong van de Polytechnische School naar 's lands oudste
universiteit.
Dat vonden ook de hoogleraren Van Bemmelen (anorganische scheikunde) en
Lorentz (mathematische fysica). Graag zouden ze Onnes als collega binnenhalen.
Een jaar voor het emeritaat van Rijke maakte Lorentz zich zorgen of hun vriend,
met wie ze zo plezierig in de bossen rond Arnhem gewandeld hadden, wel zou
willen. Zou Onnes in Groningen niet aan de slag kunnen? Van Bemmelen stelde
hem gerust. De Leidse hoogleraar astronomie Van de Sande Bakhuyzen had van
zijn Groningse collega Kapteyn gehoord dat Onnes daar volstrekt geen kans maakte,
een tweede hoogleraar naast Mees was een illusie. Waarna Onnes' leraar scheikunde
uit de hbsjaren analyseerde:
Het is mogelijk dat Onnes hoe langer hoe meer den theoretischen kant
is uitgegaan, maar daarom is hij voor de exp[erimentele] fysica niet
verloren. Hij is immers altijd blijven experimenteeren. Was de
ongesteldheid van Snijders er niet tusschengekomen, waardoor hij
gedwongen is geworden lessen te geven, dan zou zijn groote onderzoek
[de weerstandsmetingen] reeds gepubliceerd, of althans afgesloten zijn
geweest. Bij Bosscha heeft hij voortdurend geëxperimenteerd. Ik vind
dus niet het minste bezwaar in zijn optreden in Leiden.
Wanneer Onnes een goede assistent heeft, behoeft hij zich voor de
colleges niet zo af te tobben; - zooals Rijke dat altijd heeft gedaan, meest
uit gebrek aan eene goede methode van opstellen, en omdat hij alles
wilde vertoonen - en kan hij zijn meesten tijd aan 't experimenteeren met
2
zijn leerlingen geven - waaraan Rijke nooit iets heeft gedaan.
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Maar het kon geen kwaad de experimentele bekwaamheden op te schroeven en
tijdens een etentje hij hem thuis had Van Bemmelen in een ‘breedvoerig’ gesprek
Onnes bezworen zich tijdens de cursus 1881-1882 in Delft weer op zijn onderzoek
te storten. ‘En dat was Onnes geheel met mij eens.’ Lorentz, op huwelijksreis, kon
gerust zijn: ‘Ik twijfel dus niet of Onnes zal op uwe vraag, of hij een professoraat in
Physica op zich zou willen nemen, bevestigend antwoorden.’ Hoe die fysica tegemoet
moest worden getreden was helder: ‘Maar zeker is het dat tegenwoordig het
experimenteeren zonder duchtig theoretiseeren niet veel meer betekent.’ Van
Bemmelen zag dus geen reden tot pessimisme: ‘Voor het ogenblik is er geen gevaar,
dat Onnes ons ontsnapt. Wij zullen dus de hoop op zijn bezit niet opgeven.’
3
Pieter Leonard Rijke, experimentator pur sang, was in 1845 in Leiden benoemd.
Hij kwam van het Koninklijk Athenaeum te Maastricht, waar hij naast natuurkunde
ook lessen gaf in de toegepaste chemie. Zijn proefschrift (1836, Leiden) ging over
de oorsprong van de voltaïsche elektriciteit (Volta was de uitvinder van de naar hem
genoemde zuil, een soort batterij). Rijke was de eerste Nederlandse hoogleraar met
4
een leeropdracht die van meet af aan uitsluitend de fysica behelsde. Het was ‘een
vriendelijke man met een bars uiterlijk’ over wie het ‘niet eenvoudig’ was ‘iets aardigs
5
te zeggen’. Student Co Modderman, die later in Groningen als hoogleraar
scheikunde de eerstejaars Onnes matig kon boeien, probeerde het toch:
Zeer degelijk waren de lessen over natuurkunde, gegeven door prof.
Rijke, die hoewel geen vlotte spreker toch duidelijk sprak en zijn onderwerp
helder uiteenzette. [...] Hij was er zeer op gesteld, dat men vlijtig zijn
college bezocht, wat we trouwens bijna alle deden, ook om de fraaie en
leerzame proeven, die zelden of nooit mislukten. Wie wegbleef kon er
bijna vast op rekenen, dat hij den volgenden keer ondervraagd zou worden
over het in zijn afwezigheid behandelde. Wij rekenden daarop en lieten
ons onderrichten door een vriend die er wel geweest was. Doch eens,
toen ik verzuimd had wat zelden gebeurde, vroeg hij mij: ‘waar ben ik
gisteren gebleven?’ Hierop was geen antwoord mogelijk dan te zeggen
dat ik er niet geweest was, 't geen mij de vermaning op de hals haalde
dat ik geregeld moest komen. Dus een weinig schoolmeesterachtig was
6
hij, doch overigens een voortreffelijk docent.
Met zijn voorliefde voor het experiment sloot Rijke aan bij de Duitse traditie van
de eerste helft van de negentiende eeuw, gekenmerkt door een nauwe relatie tussen
7
natuurkunde en scheikunde. Het praktisch getinte onderzoek van natuurkundigen
als J.C. Poggendorf en H.G. Magnus had een sterk antitheoretische, antiwiskundige
inslag, het was proefondervindelijke na-
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tuurkunde die in hun ogen de kern van het vakgebied uitmaakte. Ook Rijke was die
mening toegedaan. ‘Precisiemeting speelde geen belangrijke rol,’ schrijft Van
Lunteren, ‘koppeling aan de theorie ontbrak volledig en de nadruk lag op elektrische
verschijnselen. Het grootste deel van zijn onderzoek had betrekking op de slagwijdte,
de duur en de aard van elektrische vonken onder uiteenlopende omstandigheden,
en verschillende eigenschappen van geïnduceerde stromen. Het zwaartepunt van
zijn onderzoek lag in de jaren vijftig. [Daarna] publiceerde hij nog maar mondjesmaat.’
Met zijn uitvinding van een buis die thermisch-akoestische trillingen opwekt, later
8
‘buis van Rijke’ gedoopt, verwierf Rijke zich bekendheid in het buitenland.
De studenten waren vollof over Rijkes colleges experimentele natuurkunde vol
fraaie proeven, maar zijn lessen in de mathematische fysica stuitten op aanzwellende
kritiek. Dat vakgebied, sinds het begin van de negentiende eeuw beoefend door
onder anderen Fourier, Laplace, Cauchy, Lagrange, Liouville, Hamilton en Jacobi,
had sinds de komst van theoretische bouwwerken als de warmteleer, de kinetische
gastheorie en de elektromagnetische lichttheorie van Maxwell sterk aan betekenis
gewonnen. Deed de Leidse Studentenalmanak van 1864 de suggestie het onderwijs
in de mathematische fysica maar aan een wiskundige te laten, tien jaar later maakte
de verslaggever van het reilen en zeilen in de ‘philosophische faculteit’ zich sterk
9
voor een afzonderlijke leerstoel.
Die leerstoel kwam er eind 1877. Na de nieuwe wet op het hoger onderwijs, het
jaar ervoor door het parlement aanvaard, was de eerste opdracht van de
universiteiten niet langer de studenten op te leiden voor de ‘geleerde stand’, zoals
het Organiek Besluit van 1815 wilde, maar tot ‘de vorming en voorbereiding tot
zelfstandige beoefening der wetenschappen en tot het bekleden van
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt
10
wordt’. De nieuwe wet gaf de voortschrijdende specialisatie volop de ruimte. Uit
Duitsland werd het instituut ‘privaatdocent’ geïmporteerd, wat het collegeaanbod
verruimde, en er kwamen zeven doctoraalexamens: wiskunde en sterrenkunde,
wis- en natuurkunde A (de theoretische richting) en B (de experimentele richting;
toegepaste scheikunde en meteorologie in plaats van functietheorie), scheikunde,
aard- en delfstofkunde, plant- en dierkunde en ten slotte artsenijbereidkunde
11
(farmacie). Het doctoraat wis- en natuurkunde kende voortaan een theoretische
en een experimentele variant. Dit alles leidde tot een forse toename in het aantal
leerstoelen.
Rond de jaarwisseling 1877-1878 had de faculteit voor wis- en natuurkunde bij
de Leidse senaat een stevig eisenpakket gedeponeerd. Natuurkunde wilde drie
hoogleraren, twee voor de experimentele en een voor de theoreti-
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sche richting. Verder: uitbreiding van het laboratorium met de vleugel waar de
scheikunde zetelde (geraamde kosten: ƒ 20.000) en een stoommachine/dynamo (ƒ
12
4320) ten behoeve van elektrisch licht. Ook andere faculteiten vertaalden de nieuwe
wet op het hoger onderwijs in een vurig pleidooi voor substantiële uitbreiding. Lang
niet alles werd gehonoreerd. Natuurkunde kreeg voorlopig geen materiële uitbreiding
en mocht zijn tweede experimentator pas in 1906 aanstellen. Ook de mathematisch
fysicus moest nog even wachten daar de minister meende dat voor deze post geen
13
gekwalificeerd persoon beschikbaar was. Rijkes eerste keus, zijn leerling J.D. van
der Waals, koos prompt voor de slagvaardiger opererende Gemeentelijke Universiteit
en wenste daar niet op terug te komen. Leiden had het nakijken.
Vervolgens viel het oog op de toen 24-jarige Lorentz, in 1875 bij Rijke
gepromoveerd op het proefschrift Over de theorie der terugkaatsing en breking van
14
het licht. Eind augustus schreef Rijke aan Lorentz dat, nu Van der Waals voor
Leiden verloren was, hij, Lorentz, ‘de aangewezen man’ was ‘wanneer wij bij den
15
opvolger van den tegenwoordigen minister op de zaak zullen terug komen’.
Kennelijk had dat geen vliegende haast want Rijke stelde zich voor dat Lorentz,
sinds 1872 op een Arnhemse burgeravondschool werkzaam, vooruitlopend op zijn
benoeming als hoogleraar eerst zou switchen naar het Leidse gymnasium en
daarnaast als privaatdocent alvast wat colleges zou geven.
De zaak raakte in een stroomversnelling toen Utrecht Lorentz als hoogleraar
wiskunde wilde - de Delftse hoogleraar Baehr, al benoemd, had alsnog van die
16
betrekking afgezien toen bleek hoe weinig belangrijke colleges hij mocht geven.
Rijke sloeg alarm en kreeg gedaan dat op 3 november de faculteit in ‘een zeer
krachtig adres’ smeekte Lorentz per direct aan te stellen, welk verzoek vergezeld
van ‘een zeer sterke aanbeveling’ van de curatoren spoorslags naar Den Haag ging.
Rijkes vrees dat Lorentz' benoeming zou struikelen op het bezwaar dat een
wiskundige de mathematische fysica maar moest verzorgen, bleek ongegrond.
Lorentz kon op 17 november in Leiden aan de slag in sprak op 25 januari 1878 zijn
oratie uit: ‘De moleculaire theorieën in de natuurkunde’.
Daarmee zag het natuurkundig academisch landschap er in Nederland als volgt
17
uit. In Groningen zat Mees, nog altijd zonder assistent. Utrecht, waar in de
Bijlhouwerstraat een nieuw natuurkundig laboratorium was verrezen (het
monumentale pand telde naast een paar vertrekken voor praktische oefeningen
slechts één ruimte die geschikt was voor natuurkundig onderzoek), had Buys Ballot
en Grinwis. Samen verdeelden ze het onderwijs in de wiskunde en de fysica. Zo
gaf Buys Ballot, tevens directeur van het
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Meteorologisch Instituut, behalve colleges natuurkunde ook meetkunde en was
Grinwis, die wiskunde en mathematische fysica verzorgde, ook verantwoordelijk
voor de proefondervindelijke natuurkunde. Ook Utrecht had geen assistent, zodat
de praktische oefeningen er net zo weinig voorstelden als in Groningen. In het jonge
Amsterdam kreeg Van der Waals, na vijf jaar improviseren aan het Singel en in de
Oudemanhuispoort, in 1883 een gloednieuw laboratorium aan de Plantage
Muidergracht, plus een assistent. Leiden ten slotte had Rijke, bijgestaan door een
assistent, en Lorentz. Over het Leidse laboratorium in een volgend hoofdstuk meer.

Heike Kamerlingh Onnes versus Willem Röntgen
Het was Kamerlingh Onnes' vaste voornemen na de zomer van 1882 in Leiden Rijke
op te volgen. Januari dat jaar filosofeerde hij in een brief aan Menso over financiële
18
consequenties (over de geldzorgen van de familie later meer) en een aanbod van
de Polytechnische School om in Delft hoogleraar in de mechanica te worden, sloeg
19
hij af (waarop die post januari 1882 naar zijn vriend Legebeke ging). Vanuit huize
't Waelre liet hij op 4 april Lorentz weten dat hij nu niet mocht ‘uitwijken’, ook al had
hij ‘eerst na een flink onderzoek [bij Bosscha] voor de summus honoris in aanmerking
20
hopen te komen’.
Eind april, toen de procedure in Leiden twee weken liep, schreef hij naar zijn broer
in Italië hoe het ermee stond. Rijke, aldus Onnes, had Bosscha gevraagd ‘of hij niet
opvolger wilde zijn’ maar die weigerde omdat zijn directeurschap van de
Polytechnische School ‘hooger staat dan een professoraat’.
Tegelijk beval hij mij aan. Er zou dus in de opvolging van assistent op
leermeester (Bosscha was assistent van Rijke) een generatie over worden
gesprongen. Nu is Rijke naar 't schijnt niet voor mij, of vindt dat andere
leden van de faculteit, met wie hij niet overweg kan met mij te sterk zijn
ingenomen, kortom hij beweert, dat de enige Hollander hors ligne
21
Röntgen, professor te Giessen is. En dit zou ik met hem eens zijn,
wanneer Röntgen als Hollander mocht worden beschouwd. Deze is
weliswaar van Hollandsche afkomst, heeft tot zijn 16 jaar in Nederland
gewoond, maar is toch sedert die tijd geheel gegermaniseerd, en zeker
ook genaturaliseerd Duitscher. Het gaat dus moeilijk op deze voor
Hollander te willen doen doorgaan.
Hoe dan ook, Onnes vond het een eer ‘naast een Duitsch professor van naam
genoemd te worden’ en hij besefte dat zijn kwaliteiten als docent wel eens de
doorslag zouden kunnen geven: terwijl hij in Delft een succesvol
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college gaf, sprak Röntgen ‘nauwelijks meer Hollandsch’, hetgeen ‘het doceren
vooral aan de grote massa van studenten [vooral medici] zeer bemoeilijkt’. Dat
Leiden ook Van der Waals wilde voordragen maakte Onnes niet uit, ‘daar dan
Amsterdam open zou komen’. Inmiddels had hij aan het gedrag van Haga, Bosscha,
Van de Sande Bakhuyzen en Lorentz allang gemerkt dat er iets gaande was. Over
de afloop maakte hij zich weinig zorgen:
Het resultaat is, dat voorloopig mijne kansen bij de faculteit goed staan;
men kan natuurlijk niet weten, wat bij curatoren en bij den minister
geschiedt, maar gelukkig zijn er nogal krachtige vrienden ermee
werkzaam. De doorslag moet in dezen ook wel eenigszins geven met wie
de professor van de andere helft der physica - Lorentz - het liefst zal
samenwerken en deze is zeer op mij gesteld. Ik ben er ook zeker van,
22
dat daaruit eene zeer aangename en vruchtbare verhouding zal ontstaan.
Wat was intussen achter de schermen gepasseerd? Op 12 april 1882 hadden de
23
curatoren de faculteit wis- en natuurkunde om een lijst met kandidaten gevraagd.
Die kwam op 11 mei, na de zaak ‘rijkelijk overwogen’ te hebben met een voordracht.
Daarop prijkten twee namen: die van J.D. van der Waals en H. Kamerlingh Onnes.
In hun brief zeiden faculteitsvoorzitter K. Martin (hoogleraar geologie en mineralogie)
en -secretaris H.A. Lorentz dat de nieuwe man ‘een goed experimentator’ én ‘een
degelijk docent’ moest zijn en ook zeiden ze ‘zich gelukkig’ te achten ‘twee
Nederlandsche natuurkundigen te kunnen aanwijzen, door wier benoeming op
uitstekende wijze voor de belangen der Universiteit zou zijn gezorgd’. Voorkeur voor
een van beiden had de faculteit niet.
Over Onnes merkte de faculteit op dat Bosscha zeer te spreken was over de ijver
die hij in Delft aan de dag had gelegd. Voor het college toegepaste natuurkunde,
dat hij september 1881 voor de zieke Bosscha had waargenomen, had Onnes
‘moeite noch tijd’ gespaard. ‘Door tal van schoone proeven, waaronder vele door
hem tot opheldering van nieuwe physische beschouwingswijzen bedacht, behooren
zijne lessen uit een experimenteel oogpunt tot de besten die ooit zijn gegeven. Van
zijne vindingrijkheid en zijn vernuft, ook hierbij weer gebleken, mag men veel voor
de toekomst verwachten.’ Ook Onnes' proefschrift vond de faculteit ‘in alle opzichten
uitstekend’. Onnes was het gelukt veel van wat op het gebied van de slinger van
de slinger van Foucault ‘duister was gebleven, tot klaarheid te brengen’. Ook in Delft
had hij ‘een paar uitgebreide experimenteele onderzoekingen’ op touw gezet, al
waren die ‘nog niet voltooid’.
Over Van der Waals was de faculteit minder uitvoerig: goede wijn behoeft
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geen krans. Opgemerkt werd dat zijn hoofdbezigheid weliswaar de theorie was,
maar dat hij, getuige zijn colleges in Amsterdam en recente, op de Akademie
gepresenteerde onderzoeksresultaten, ook op experimenteel vlak zijn mannetje
stond. Kortom, Van der Waals was de meer ervaren docent en Onnes de betere
experimentator. ‘Beiden,’ zo besloot de faculteit haar voordracht, ‘zijn echter mannen
vol liefde voor de wetenschap, uitmuntende door hun bekwaamheden en
oorspronkelijkheid en van wie men mag verwachten, dat zij een bezielenden invloed
op den studenten zullen uitoefenen en ook hen tot zelfstandigen beoefening der
wetenschap zullen opwekken.’
De eensgezindheid die uit het bovenstaande spreekt mocht in het licht van Rijkes
ideeën opmerkelijk heten en het duurde dan ook niet lang of de aap kwam uit de
mouw. Op 15 mei ging er weer een brief naar de curatoren, nog uitvoeriger dan die
van Martin en Lorentz, ditmaal ondertekend door Rijke, Van Geer (wiskunde),
Franchimont (organische scheikunde) en Hoffman (zoölogie). Deze bende van vier
sprak zijn voorkeur uit voor W.C. Röntgen, ‘thans hoogleeraar aan de universiteit
van Giessen, maar in Nederland geboren en opgegroeid’ en keerde zich dus tegen
het meerderheidsadvies van Lorentz, Bierens de Haan, Van Bemmelen, Van de
Sande Bakhuyzen, Suringar (botanie) en Van der Burg (farmacie). Zelfs claimde
men in feite een bende van vijf te zijn: Martin, een Duitser, wilde zich neutraal
opstellen maar zou vóór Röntgen zijn - later gaf hij te kennen alsnog de
voordracht-Van der Waals/Onnes te steunen.
De redenering van Rijke cum suis liep als volgt. Na de hoger onderwijswet van
1876 was de Leidse natuurkunde gesplitst. Rijke, die tot dan toe de hele natuurkunde
behartigde, ging zich met experimentele fysica en meteorologie bezighouden, terwijl
de ‘Theoretische of zogenaamde Mathematische Physica’ met de komst van Lorentz
een afzonderlijke hoogleraar kreeg. Nu Rijke met emeritaat ging, diende dus
‘uitsluitend op de belangen van het onderwijs der Experimenteele Physica’ te worden
gelet. Ook het natuurkundeonderwijs op de hbs en het gymnasium vroeg om
‘degelijke beoefenaren’ van de proefondervindelijke natuurkunde. Maar door het
succes van Lorentz hadden de jongelui steeds minder trek in fysiek veeleisende
experimenten. Tegenwicht was ‘schier allen [te vinden] in de persoonlijkheid van
den man, aan wien het experimenteel deel is opgedragen’. Aan niet één Nederlandse
universiteit was zo iemand te vinden, vandaar Röntgen. Op verzoek van Rijke had
Van Geer, op ‘zomerreis’ in Duitsland, Röntgen op het academiefeest te Würzburg
gepolst of hij trek had in Leiden. ‘Ik ontving van hem de mondelinge belofte,’ aldus
24
Van Geer, ‘dat hij een eventueele benoeming zou aannemen.’

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

140
Röntgen, in 1845 in het Duitse stadje Lennep geboren, emigreerde als kind van drie
met zijn ouders naar Apeldoorn. Augustus 1862 verhuisde Wilhelm/Willem naar
Utrecht, liet zich inschrijven bij de technische school en vond onderdak bij het
bevriende gezin van Jan Willem Gunning (in 1873, toen hij hoogleraar scheikunde
was aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam, was Onnes korte tijd zijn assistent).
Aanvankelijk waren Röntgens leraren zeer over hem te spreken, maar gaandeweg
zette zich de neergang in: klachten over brutaal gedrag, het huiswerk was niet in
orde en ijver en vorderingen bij natuurkunde waren op het rapport van 2 mei 1864
‘zeer slecht’. Waarna de jonge Röntgen nog voor de zomervakantie van school werd
gestuurd. Een halfjaar later probeerde hij via een admissie-examen toegang te
krijgen tot de Utrechtse universiteit, maar werd afgewezen. Als toehoorder volgde
hij diverse colleges, tot de vader van een vroegere klasgenoot op de technische
school hem zei dat hij in Zürich op het Eidgenössischen Polytechnikum zonder
toelatingsexamen terechtkon. Eind november vertrok Röntgen naar Zwitserland. Hij
promoveerde in Zürich bij August Kundt (een experimenteel fysicus die zich liet
leiden door theorie), volgde hem als zijn assistent naar laboratoria in Würzburg en
Straatsburg en via tussenstation Stuttgart volgde april 1879 de benoeming tot
25
hoogleraar natuurkunde te Giessen.
De bende van vier noemde in zijn brief van 15 mei Röntgens onderwijs
‘voortreffelijk’ en gaf een uitvoerige opsomming van zijn wetenschappelijke prestaties.
Waarna fijntjes werd opgemerkt dat de waardering voor deze ‘verdiensten in den
vreemde’ de terugkeer van Röntgen naar zijn vaderland nog het meest in de weg
stond. Röntgen zou zijn Nederlandse nationaliteit ‘verbeurd’ hebben. Maar had
Röntgen zijn eerste artikel in Poggendorfs Annalen niet afgesloten met ‘aus Holland’?
Was iemand op de gedachte gekomen om Thorbecke, die in Göttingen privaatdocent
was geweest, zijn Nederlanderschap te ontnemen? En Christiaan Huygens, door
Colbert naar Parijs gehaald, was die zijn nationaliteit kwijtgeraakt? Duitsers die naar
de heimat terugkeerden kregen zonder probleem een academische betrekking.
Daar konden wij Nederlanders een voorbeeld aan nemen.
Was in Leiden een ongesplitste leerstoel vacant geweest, aldus de groep-Rijke,
Van der Waals zou meer dan welkom zijn. Maar Van der Waals' experimentele werk,
en daar ging het nu om, was niet bijster origineel en diende vooral ter controle van
theoretische berekeningen. ‘Wij willen in 't algemeen het belang van zoodanige
proefnemingen niet verkleinen, maar menen toch, in het voorbijgaan, te moeten
opmerken dat de belangrijkste ontdekkingen in onze eeuw gedaan zijn door mannen
die niet aan den leiband der theorie liepen.’ Als voorbeelden van vrij experimenteel
onderzoek werden
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Fresnels theorie van de ether en Faradays ontdekking van de magnetische inductie
genoemd.
Vervolgens richtte het viertal de pijlen op Kamerlingh Onnes. Zijn proefschrift zou
meer mechanica dan experimentele natuurkunde zijn en op ‘onvoltooide
proefnemingen’ uit Delft kon je geen aanspraak maken. Grote aanleg voor theoretisch
onderzoek was dan wel geen reden voor ‘onvoorwaardelijke uitsluiting voor de
Experimenteele Physica’, maar noopte wel tot de ‘grootste behoedzaamheid’. Want:
Aan de Experimenteele Physica zijn zooveel zorgen en
verdrie[te]lijkheden, zooveel teleurstellingen, zooveel lichamelijken
vermoeienissen verbonden, dat schier bovenmenschelijken krachten
vereischt worden om zich die te getroosten wanneer men langs een
anderen weg evenveel roem kan verwerven. De heer Onnes overigens
zelf levert er ons het bewijs van. Zijn betrekking van adsistent van het
Physisch Kabinet der Polytechnische School moest hem geheel in den
Experimenteele Physica hebben doen opgaan. Ondertusschen heeft hij
geen enkel experimenteel onderzoek ten einde kunnen brengen, maar
wel tijd gevonden om een belangrijk stuk over een theoretisch onderwerp
te schrijven.
Waarna de groep-Rijke zijn pleidooi eindigde met de opmerking dat Röntgens
geste om van al zijn publicaties overdrukjes naar Leiden te sturen, wel hét bewijs
was dat hij als landgenoot beschouwd wilde worden.
De bal lag weer bij de groep-Lorentz. Die sloeg op 26 mei terug met een repliek
van twaalf bladzijden. Theorie en experiment, aldus de ‘nadere toelichting’, gingen
steeds ‘hand in hand’ en ‘eene experimentele physica, afgescheiden van de
theoretischen physica, was dan ook volkomen ondenkbaar’. Exact natuurkundig
redeneren ging niet zonder wiskunde, was het idee, Fresnel werd juist door
theoretische bespiegelingen geleid en Faraday was ‘in den hoogere zin van het
woord theoreticus, ja zelfs mathematicus, al zal men in zijn werk geen enkele formule
aantreffen. [...] Wie tot het wezen der dingen tracht door te dringen moet theoreticus
zijn.’ Zeker, ook personen die minder met de theorie vertrouwd waren konden zich
vruchtbaar met natuurkunde bezig houden, ‘maar de hoogere deelen der physica
zullen voor hen gesloten zijn’.
Waarna Kamerlingh Onnes een hart onder de riem werd gestoken. ‘De heer
Onnes bezit in zeldzame mate de vereeniging van experimenteele en theoretischen
bekwaamheid, door de faculteit zoo op prijs gesteld.’ Onnes' proefschrift zou getuigen
van ‘buitengewoon experimenteele bekwaamheden’.
Röntgen benoemen zou een onjuist signaal zijn: alsof in Nederland geen

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

142
capabele mensen voor de post te vinden waren. Röntgen was bovendien allerminst
de meerdere van Van der Waals of Onnes. ‘[D]e Nederlandsche natuurkunde kwijnt
echter thans niet,’ vond de groep-Lorentz,
Zij beleeft integendeel een tijdperk van bloei, zoals zij in langen tijd niet
gekend heeft. Hare beoefenaars, meerendeels ook door banden van
vriendschap verbonden, genieten ruimschoots van den voordeelen, die
persoonlijke aanraking en bespreking van wetenschappelijke vraagstukken
oplevert; die nauwe aansluiting is een allergelukkigst verschijnsel, want
zij heeft ten gevolge dat men werkelijk van een Nederlandsche
natuurkunde kan spreken.
De repliek van 26 mei ging vergezeld van twee bijlagen. Uit Giessen had
hoogleraar Ludwig desgevraagd aan Martin laten weten dat collega Röntgen zich
nog altijd Nederlander voelde, maar door anderen als Duitser werd gezien en na
twintig jaar buitenland van Nederland vervreemd was. Niettemin sprak hij met zijn
vader, die bij hem woonde, Nederlands en Röntgen zou best in Nederland hoogleraar
willen zijn, zo kon Ludwig zich voorstellen, mits er aan zekere eisen voldaan werd.
De andere bijlage was een brief van Bosscha aan Van de Sande Bakhuyzen.
Van der Waals, schreef Bosscha, was de betere docent en had een ‘europeeschen
naam’. Maar dat ging veranderen. ‘Toch verwacht ik dat Onnes hem overvleugelen
zal. Onnes is scherpzinniger en denkt dieper door.’ Bosscha, die Onnes ‘een
voortreffelijk karakter’ toedichtte, prees de Algemeene theorie der vloeistoffen. ‘Vóór
Onnes had niemand dit gezien, zelfs Clausius en van der Waals zelf niet.’
Ik heb de verhandeling van Onnes als onder mijn oogen zien ontstaan.
In een paar weken waren zijn denkbeelden gevestigd. Ik dacht aan
Ampère die in veertien dagen doorzag wat Oerstedt ontdekt had maar
niet verder had gebracht dan de kennis van een onverklaarbaar feit. [...]
Hij is in staat, eene school te maken en dit kan van weinigen gezegd
worden.
Het ware een dwaasheid, wanneer wij zulke physici bezitten, in het
buitenland te zoeken. Wanneer Onnes zijn experimenteel onderzoek weer
kan opvatten, is hij in een paar jaar zoo ver, dat men hem in Duitsland
26
zoeken zal.
Op 30 mei zette de groep-Rijke nog eenmaal haar standpunt uiteen. Bosscha
overdreef, vond men. Hij en zijn medestanders hadden geen oog voor ‘die talrijke
schare van natuurkundigen, die zeggen: de theorieën zien wij komen en gaan, de
natuurwetten daarentegen blijven altijd dezelfde, het is daarom dat wij uitsluitend
aan de vaststelling dier wetten onze krachten
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willen wijden en onze naam hopen te verbinden’. Het ging om een leerstoel
experimentele fysica. Vijf jaar geleden, zei Rijke, had niemand in de faculteit tegen
de splitsing in experimentele en mathematische fysica bezwaar gemaakt, en dan
was het ongepast nu aan die experimentele leerstoel te tornen. En over een signaal
gesproken, Rijke kwam als uitsmijter met een visioen: ‘men had een experimentator
nodig en bij de keuze is ook acht geslagen op de aanspraken van een Nederlander,
die tijdelijk buiten 's lands vertoefde, maar die, zooals later is gebleken, altijd verlangd
had naar het vaderland terug te keeren.’
Na dit uitbundige vertoon van facultaire verdeeldheid mochten de curatoren de
knoop doorhakken. Daar gingen zes weken mee heen: pas op 13 juli 1882 werd de
minister ingelicht. Ook de curatoren konden het niet eens worden. De meerderheid
zette Röntgen boven aan de voordracht, gevolgd door Van der Waals en Kamerlingh
Onnes. Maar een minderheid wilde van Röntgen niet weten en plaatste Onnes als
eerste op de lijst, gevolgd door Van der Waals. Overigens zou Onnes met een salaris
van ƒ 4000 per jaar ƒ 2000 goedkoper zijn dan zijn rivalen. Dat het allemaal zo lang
duurde kan ook te maken hebben gehad met de ‘ministeriële crisis’ van dat moment.
Wilde Van der Waals wel komen? Op 15 mei had de faculteit de curatoren het
antwoord op die vraag schuldig moeten blijven. De dood van zijn vrouw Anna
Magdalena december 1881 - ze leed aan tbc - had Van der Waals in een diepe
depressie gestort en de vraag of hij zin had in Leiden was even niet aan de orde.
Niettemin informeerde minister Pijnacker Hordijk op 31 juli bij de curatoren hoe het
zat. Binnen een dag rook Amsterdam onraad en ging er een smeekbrief richting
27
P.C. Hooftstraat. Van der Waals' vertrek, aldus collega's Gunning, Oudemans, De
Vries en Van Pesch, zou Amsterdam ‘een allergevoeligste slag’ toebrengen, zijn
‘persoonlijkheid als geleerde’ zette de nog jeugdige universiteit ‘luister’ bij, hij was
het ‘voortreffelijkst medelid’, ja de ‘Kroon’ der faculteit en men richtte ‘de ernstige
bede’ tot hem de Amsterdamse universiteit trouw te blijven. Het hielp. Op 23 augustus
28
liet Van der Waals Leiden weten dat hij niet kwam.
Intussen had Onnes af te wachten. Menso sprak zijn broer moed in door vanuit
Italië te schrijven dat het ‘toch wat sterk’ zou zijn ‘op een Duitscher terug te tasten’.
In Groningen had de hoogleraar Baerends, afkomstig uit Jena, pas nog de boel op
stelten gezet door voortijdig op vakantie te gaan. Dat was ‘niet zeer aanmoedigend
voor een tweeden proef’ en ‘Baerends was nog steeds in Jena om zijn vervelendheid
bij overlevering beroemd’. Bovendien, schreef Menso, had Heike met zijn
‘redenaarstalent’ oneindig veel op een Duitser voor. ‘Te Leiden heerscht nog steeds
het status quo,’ antwoordde Heike op 28 mei, om direct te benadrukken dat Röntgen
als concurrent
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niet met Baerends te vergelijken viel omdat het een man van ‘zeer gevestigde naam’
29
was.
Op 31 augustus had Onnes het gehad. ‘Wat er met Leiden aan de hand is, weet
niemand, zeker is het dat het een onverantwoordelijk uitstel van een benoeming is.’
Waarna hij Menso bijpraatte:
In een vorige brief heb ik je misschien geschreven hoe ik bestreden
werd, prof. Rijke had [namelijk] gezegd, dat mijn lof ‘alleen van de
vriendjes’ kwam, terwijl hij een aanbevelingsbrief van Kirchhoff in de zak
had, die hij zorgvuldig verzweeg. Waarschijnlijk is de Duitscher van de
baan en hangt het nu daarvan af of v.d. Waals misschien Amsterdam
tegen Leiden wil verwisselen. [...] En wat geeft al dat gezeur anders dan
30
kwaad bloed.
Wat Onnes niet wist was dat Lorentz, zodra hij van de voordracht van de curatoren
hoorde, tot actie was overgegaan. Half juli regende het in Leiden aanbevelingsbrieven
voor Kamerlingh Onnes. Mees noemde zijn leerling ‘iemand van grooten ijver en
uitstekende aanleg’, zowel als mathematicus als fysicus stelde hij hem ‘zeer hoog’
en een professoraat voor Onnes zou hij zeer toejuichen, ‘ook voor de wetenschap
31
in ons vaderland’. Uit Epe meldde Buys Ballot zich te herinneren hoe Onnes een
Utrechtse prijsvraag (1871, zie hoofdstuk 3) beantwoord had: ‘op uitmuntende wijze
en met een wonderlijke kennis van feiten voor een zoo jong student en een groote
32
scherpte van oordeel in zaken van theoretische kennis.’ Onnes, ‘geliefde discipel’
van Mees, zal tegen de ‘zware taak’ in Leiden opgewassen zijn, vond Buys Ballot.
De volgende die de loftrompet stak was Ernst Schering, hoogleraar sterrenkunde
in Göttingen, directeur van het Gaussischen Erdmagnetischer Observatorium en
juist bezig een positieve recensie van Onnes' proefschrift te fabriceren. ‘Ebenso
gross,’ schreef Schering in een fabuleuze zin aan Lorentz, ‘wird auch meine Freude
sein, wenn ich mit dazu beitragen kann, dass ein junger in der Auffindung neuer
Methoden so glücklicher und auf so streng wissenschaftlicher Grundlage stehender
Mann in eine Lage gelangt, durch welche für die Wissenschaft alle diejenigen Früchte
gewonnen werden die das bedeutende Talent des Herrn Doctor Kamerlingh Onnes
33
zu tragen im Stande ist.’
Maar echt de doorslag gaf de brief van Gustav Kirchhoff, bij wie Onnes in
Heidelberg zijn slingerproef was begonnen. Had Robert Bunsen op 30 april
geschreven dat Onnes zowel experimenteel als wiskundig begaafd was, en dat
34
Röntgen ‘ein sehr tüchtiger experimenteller Physiker’ was, op diezelfde datum had
ook de inmiddels in Berlijn aangestelde Kirchhoff van
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zich doen horen. Röntgen en Kamerlingh Onnes waren beiden goed, schreef hij
aan Rijke, maar omdat de eerste al een goede positie had zou hij in Leiden liever
Onnes benoemd zien. Toen Lorentz in augustus opnieuw om inlichtingen vroeg,
kwam uit dat Rijke de voor Onnes cruciale aanbevelingsbrief had achtergehouden.
Graag wenste Kirchhoff opnieuw ‘die hohe Meinung auszusprechen, die ich von
dem Talente dieses Physikers habe’.
Ich schrieb, dass ich zu dieser Meinung in der Zeit gekommen wäre, in
den Hr Onnes in Heidelberg in meinen Laboratorium arbeitete, wo ich oft
Gelegenheit hatte die Neugierigkeit und die unernsüdliche Ausdauer zu
bemerken, die er bei schwierigen Versuche und bei der Verwerthung der
Beobachtungen zeigte. [...] Was ich später von seinen Arbeiten kennen
gelernt habe, hat mich in meiner Hochschätzung seiner Fähigkeiten und
Kentnisse nur bestärkt. Ich wiederhole Ihnen gegenüber den Ausdruck
meiner Ueberzeugung, dass Hr Onnes eine Professor der
Experimentalphysik mit Ehren und zum Frommen der Wissenschaft
35
ausfüken würde.
Op 20 juli, midden in de vakantie, stuurden Suringar, Van der Burg, Lorentz en Van
de Sande Bakhuyzen (Bierens de Haan, Van Bemmelen en Martin waren niet
bereikbaar) rechtstreeks een brief naar Den Haag (met een afschrift voor de
curatoren) om minister Pijnacker Hordijk van de nieuwe oogst aan
36
aanbevelingsbrieven in kennis te stellen. Vanzelfsprekend vestigden ze ‘bijzondere
aandacht’ op die van Gustav Kirchhoff, ‘een van de beroemdste natuurkundigen
van Duitsland’ en ‘volkoomen in staat [...] [Onnes'] talenten op het gebied der
experimenteele physica te beoordelen’. Diezelfde week had zowel Rijke als Van de
37
Sande Bakhuyzen op het departement een gesprek met de minister. Ook Röntgen
kwam daar aan de orde. Was hij Nederlander? Het valt te betwijfelen of het overleg
duidelijkheid verschafte. Pas in 1961 bleek dat de familie Röntgen nooit het
Nederlandse staatsburgerschap had bezeten. Wel waren ze na zes jaar Apeldoorn
‘gelijkgesteld’, wat dezelfde rechten en plichten gaf als echte staatsburgers - zonder
38
het kiesrecht.
Op 28 juli ging ook de (late) brief van Schering naar Den Haag, vergezeld van de
opmerking dat de groep-Lorentz zich niet voor Van der Waals had uitgesloofd omdat
dit bij een zo beroemd man beledigend zou overkomen. Op 31 augustus, acht dagen
nadat Van der Waals had verklaard in Amsterdam te blijven, hakte Pijnacker Hordijk
de knoop dan toch door: Kamerlingh Onnes moest het worden. Het Koninklijk Besluit
van de benoeming viel op 3 september. Onnes, die zich al opmaakte de colleges
van de zwakke Bosscha opnieuw waar te nemen, was op zijn plek.
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10 Uit het dal
Tot het eind van de negentiende eeuw zat Leiden opgesloten binnen zijn singels.
De stad, in de zeventiende eeuw groot geworden door de textielindustrie, was bezig
van een diep dal te kruipen. Van de 70.000 inwoners op het hoogtepunt van de
Gouden Eeuw (alleen Amsterdam telde er meer) waren er in 1818, toen de
lakennijverheid was ingestort, nog maar 28.000 over, waarvan de helft van de
1
bedeling leefde. Aan de gloriejaren herinnerden het Stadhuis en de Lakenhal, de
talrijke wevershuisjes aan de al even talrijke grachten, de statige patriciërshuizen
aan het Rapenburg, de Apothekersdijk, de Herengracht en de Stille en Nieuwe Rijn.
Maar in de achterbuurten heerste ellende, was het met de hygiëne bitter slecht
gesteld en nog in 1866 eiste de cholera 881 mensenlevens - vanaf 1871 kwam het
drinkwater uit de duinen en keerde de situatie ten goede. Klikspaan (pseudoniem
van Johannes Kneppelhout), die de stad en zijn bewoners genadeloos tegen het
licht hield, riep in zijn Studentenleven (1844) een naargeestig beeld op: ‘Lijdzaam
gaapt men de verzakking aan en laat de stad wegrotten, als weleer het lijk van den
2
misdadiger buiten de Morschpoort.’
In 1882, toen Heike Kamerlingh Onnes zich aan de Oude Singel vestigde, telde
de stad 42.000 inwoners en zat in de lift, al bleef de groei achter bij het landelijk
gemiddelde. Het stadsbeeld had grondige veranderingen ondergaan. Nog altijd
domineerden de Pieterskerk, de Hooglandse Kerk en De Burcht. Ook de Morspoort
van Klikspaan stond er nog, evenals de Zijlpoort, maar de overige zes waren kort
na 1860 zonder pardon gesloopt. Eerder hadden de stadswallen hetzelfde lot
ondergaan, hetgeen ruimte schiep voor de Sterrewacht (1860), het deftige Plantsoen
en een flink aantal fabrieken, waaronder de Grofsmederij, de gasfabriek en de
broodfabriek. De ene na de andere stinkgracht werd gedempt en economisch
krabbelde Leiden overeind. Met 854 arbeidsplaatsen in 1890 was de Leidsche
Katoenmaatschappij van de familie Driessen de grootste werkgever. Met de komst
van de stoommachine - lakenfabriek Krantz plaatste in 1818 de eerste - was de
textielindustrie gemoderniseerd, al was de animo voor nieuwe markten gering. Nieuw
waren de conservenfabrieken, die zich vanaf 1860 in de stad vestig-
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den. Tijdens het seizoen leverde dat veel thuisarbeid op. complete gezinnen zaten
in de voorkamer of op straat erwten en bonen te doppen, wortelen te schrapen of
tranend uien te schillen.
Leiden was de tweede helft van de negentiende eeuw een stad van gegoeden
en van armen. Tussen de burgerij en de volksklasse zat nauwelijks een middenstand,
er gaapte een enorme kloof. De elite - rechterlijke macht, hoogleraar, leraar, militair,
arts en in een enkel geval fabrikant - leverde het gemeentebestuur, zat in lokale
adviescommisssies, stichtte de Kegelclub Toeljee of Velocipède en ontmoette elkaar
in sociëteit Amicitia in de Breestraat of, in kleinere kring, bij iemand thuis. Tijdens
deze zogeheten ‘wandelende boterhammen’ dronk men om zeven uur een kopje
thee, maakte de dochter des huizes complimentjes omtrent haar verrichtingen op
de piano, keuvelde wat, nuttigde wijn en soezen, maakte een enkel dansje en at
3
voor het weggaan nog wat boterhammen. De nouveau riche was van dit
gezelschapsspel uitgesloten en had zijn eigen Nieuwe Sociëteit.
Arbeiders er werklozen telde de stad bij de vleet. ‘Bern houdt beeren, 's
4
Gravenhage ooijevaars: zoo houdt Leiden armen,’ foeterde Klikspaan. Vooral ‘De
Camp’, de volksbuurt tussen Haarlemmerstraat en Oude Vest, was berucht. In de
Paradijssteeg, Bouwelouwensteeg of Duizenddraadsteeg vond je de triepslager,
het mosterdvrouwtje, het water en vuurwinkeltje en, niet te vergeten, de bordelen.
's Avonds reed een visboer door de vuile stegen en sloppen en verkocht schar of
‘harde-harde’ (bokkem uit het IJ) voor één cent per stuk. Het stikte in De Camp van
de luizen en volgens de Studentenalmanak van 1857 was het ‘de verblijfplaats van
het gemeenste en walgelijkste dat Leyden binnen hare muren telt’: dag en
gauwdieven als Jantje van Dertienen, Jobje Veldbrief, dr. Post, ‘of wie er nog meer
5
tot die bent behooren en de schrik van het Leidsche policiedom uitmaken’.
Minstens zo treurig waren de leefomstandigheden in de volksbuurt tussen
Herengracht en Zijlsingel. In de Singelstraat, die liep van de Zesde Groenesteeg
naar de Oosterkerkstraat, woonde op nummer 16 Marie Swanenburg, bijgenaamd
‘Goeie Mie’. Ze stond bekend als een lieve vrouw die hulp bood als er zieken waren
en zo nodig bij buren en kennissen oppaste en voor de kinderen zorgde. Ze was
getrouwd met de fabrieksarbeider Van der Linden, bij wie ze zes kinderen kreeg,
naast de drie onwettige van voor haar huwelijk. Van deze negen kinderen overleden
er zes nog vóór ze drie waren. Ook anderen in haar directe omgeving, volwassenen
en kinderen, stierven een voortijdige dood. Goeie Mie had ze vergiftigd. Ze zag kans
in totaal 102 personen ‘operment’ toe te dienen, een middel tegen ongedierte dat
een forse hoeveelheid rattekruid bevatte en dat vaak zo slecht door de witkalk werd
geroerd dat het eruit te scheppen viel. Slachtoffers kregen van
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Goeie Mie operment in de koffie, de soep, in een papje of in een broodje; 45 werden
zwaar ziek, 27 stierven - na helse pijnen. Ze waren nog niet begraven of Goeie Mie
inde bij diverse begrafenisfondsen, waar ze op haar slachtoffers verzekeringen had
6
afgesloten, forse premies.
Op 15 december 1883 werd Goeie Mie gearresteerd - brutaal optreden tegenover
een verzekeringsagent die naar haar zin te traag uitbetaalde werd haar noodlottig.
De zaak kwam april 1885 in Den Haag voor de rechter, met mr. R.Th. Bijleveld Heike Kamerlingh Onnes' aanstaande schoonvader - als advocaat-generaal. Bijleveld
noemde Goeie Mie ‘een weezen, dat de naam van mensch onwaardig is’ en
memoreerde dat reeds de Romeinen een gifmoord strenger bestraften dan een
gewone moord. Op basis van vier recente sterfgevallen - de anatoom Zaaijer (Onnes'
collega aan het Steenschuur) had als getuige-deskundige een kleine twintig lijken
opgegraven en op de aanwezigheid van arsenicum onderzocht - kreeg Goeie Mie
levenslang.
Het Leiden van het laatste kwart van de negentiende eeuw was een moderne
stad in wording. In 1842-1843 kwamen er spoorverbindingen met Haarlem en Den
Haag (reistijd naar Amsterdam en Rotterdam: anderhalf uur), in 1879 met Woerden.
Een jaar later verrees aan de Rijnsburgerweg, toen Oegstgeest, een nieuw station.
In dezelfde periode deden tramlijnen naar Noordwijk en Katwijk hun intrede. Haast
bestond nog niet. De koetsier van de paardentram die op de Stationsweg
treinreizigers oppikte klapte eerst waarschuwend met zijn zweep. Vanuit
stationskoffiehuis Zomerzorg, een genoeglijk gebouw omgeven door groen, kuierde
men op zijn dooie gemak naar het gereedstaande rijtuig. In sukkeldraf ging het
richting bestemming, via de deftige en gezellige Breestraat met zijn hardstenen
trottoirs, of de Haarlemmerstraat waar de breed gesorteerde volkswinkel in opkomst
was en de vrouwen de arme buurten uit lokte. Andere moderne vervoermiddelen
waren de fiets en de stoomboot. In de jaren tachtig kreeg Leiden een telefoonnet.
De eerste auto deed de stad aan in 1896, op doorreis naar Den Haag. Drie jaar
later werd student-jonkheer J.C. Schorer met een Benz-Comfortable Leidens eerste
autobezitter.
De revolutie zou in Leiden niet uitbreken. Vakverenigingen behartigden de
belangen van hun leden in goed overleg met de werkgevers. Met medewerking van
fabrikanten zag in 1876 de vereniging Eendracht maakt macht het licht. Doel:
‘bevordering van vooruitgang in beschaving en veredeling van de
7
fabrieksarbeidersstand.’ Mei 1882, elf jaar na de stichting van het Algemeen
Nederlandsch Werklieden Verbond, richtte C.H. Kouw (de broer van de mechanicus
van Kamerlingh Onnes) een Leidse afdeling op. Langs ‘ordelijke en wettige weg’
wilde het verbond de werkman verheffen - van de
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zojuist opgerichte socialistische beweging moest men niets hebben. Het
werkliedenverbond telde een paar honderd leden; het leeuwendeel van de arbeiders
was kerkelijk georganiseerd.
De Leidse bevolking kende twee bijzondere groepen: de soldaten en de studenten.
Als garnizoensstad huisvestte Leiden sinds 1861 het vierde Regiment Infanterie,
zo'n 1500 man sterk. Op de Ruïne, waar in 1884 een standbeeld van Pieter
Adriaansz. van der Werff werd geplaatst (de heldhaftige burgemeester ten tijde van
het Spaanse beleg), exerceerden pelotons soldaten ‘tot het stof tussen de kiezen
8
van de omwonenden knerste’. De militaire kerkgangen boden een schitterend
schouwspel: het voltallige garnizoen vertrok met muziek vanuit de Morspoortkazerne
richting binnenstad, hield halverwege de Breestraat halt, en splitste zich in een deel
dat naar de Hooglandse Kerk marcheerde en een deel dat via de Ketelboetersteeg
de St. Petruskerk opzocht. Lange tijd was het gewoonte om uit de kerk militairen
mee naar huis te nemen voor een kopje koffie en een beetje gezelligheid. Wanneer
studenten en soldaten elkaar op straat troffen was een opstootje gauw geboren.
Ten slotte de studenten. Daarvan waren er in 1870 zo'n zeshonderd en op het
eind van de eeuw een kleine duizend, en altijd drukten ze een stevig stempel op de
stad. Leidenaren heetten ploerten, studenten waren spoelhonden. Afgezien van
strafrechtelijke overtredingen was het aan de rector ze in het gareel te houden. Tot
de wet op het hoger onderwijs van 1876 waren vrijwel alle studenten lid van het
studentencorps, daarna was een groeiend deel van de populatie ‘nihilist’ en vaak
ook spoorstudent - vanaf 1910 overtrof het aantal niet-corpsleden (‘knorren’) dat
der leden. Inmiddels hadden twee levensbeschouwelijke verenigingen (het katholieke
Augustinus en de protestantse Societas Studiosorum Reformatorum Lugdunensis)
het licht gezien en hadden ook de vrouwen (Vereniging van Vrouwelijke Studenten
Leiden) en de behartigers van studiebelangen (LSV ‘Pergo ac Peraga’) zich
georganiseerd. alles ten koste van het corps.
De eerste vrouw die zich aan de Leidse universiteit liet inschrijven, de uit Zürich
afkomstige Russin Fanny Berlinerblau, kon in 1873 direct vertrekken omdat haar
hoogleraar de gynaecologie geen studie voor dames vond. Pas vijf jaar later meldde
zich de volgende, een toehoorder (Aletta Jacobs was toen al bijna in Groningen
gepromoveerd). In 1900 waren het er 213. Het corps zag het met lede ogen aan,
het toenemend aantal damesstudenten werd vooral gezien als een bedreiging. ‘En
het opnemen van vrouwen in het corps-leven,’ aldus een Leidse student in 1898 in
Minerva, ‘zou niets anders zijn dan het losser maken van het corps-verband, ja de
9
oplossing van het corps zelve.’
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‘De sociëteit,’ aldus Klikspaan, ‘vertegenwoordigt het Corps. Schaf de Kroeg af en
10
gij vernietigt het Corps als ordelijk ingerigt ligchaam.’ De studentensociëteit Minerva
dateerde van 1814 en betrok in 1875 een gloednieuw pand aan de Breestraat, met
een leestafel die de beste was van de stad en een kelder die plaats bood aan 200
anker wijn (bijna 1000 flessen). De soirée musicale kreeg aan de Breestraat een
tegenhanger in de vorm van het scabreuze café-chantant. In 1881 traden de
chanteuses uit het Rotterdamse Walhalla in Minerva op, bevallige dames die meer
11
konden dan zingen. Gokken, ook illegaal, was razend populair op sociëteit Minerva.
De sfeer in de kroeg gedurende de jaren negentig - ‘een soort koloniaalviriliteit’
- is trefzeker getekend in de almanak van 1896, in een stuk getiteld ‘De ontembaren’.
Dat heerlijke gesprek, die prachtige taal, wat hebben we die bewonderd!
Den heelen avond wisselden het ‘ik kan je niet vleien’, ‘geschikt voor den
boerenbek geslagen’, ‘mep voor den wafel’, ‘kegelen als een dashond’
elkander met groot verschil van zeggingsmanier af, om nog maar niet te
spreken van het ‘ik zeg’, dat, met de regelmaat van een slinger, bij iederen
zin terugkwam. En als dan werkelijk het lot ons trof bij een der ontembaren
te moeten komen, dan hadden we meestal geen droogen draad meer
aan het lijf. [...] De ontembaren leefden in den tijd, dat het ‘naar buiten
gaan’ aan de orde van de dag was, en dat een kroegjool soms uit niet
veel anders bestond, dan uit een bende menschen, die, met boosaardige
gezichten en wraakzuchtige gemoederen, rondliepen te zoeken naar
12
hunne vijanden.
Om de desintegratie en relatieve neergang van het corps een halt toe te roepen,
stelden F.G. Schalkwijk en L.S. Ornstein, twee studenten van Kamerlingh Onnes,
in 1901 voor om niet-leden van het corps tot een soort halfleden te maken via de
faculteiten, ter behartiging van studiebelangen. ‘Weest op uw hoede, mijne Heeren,
dat gij niet doet als de Trojanen,’ wierp het lid Kamp op de corpsvergadering tegen.
‘Deze haalden het Trojaanse paard binnen; laten wij het niet de Leidsche varkens
13
doen.’
Eeuwig gedonder gaf het groenen. Na een serie schandalen was in 1840 de
groentijd afgeschaft en vervangen door een noviciaat, af te ronden met de feestelijke
inlijving van de novieten in het corps in de Lion d'Or in de Breestraat. Maar al snel
keerden de excessen terug. In 1856 werd de aankomende student theologie W.
van Roggen nadat vier ouderejaars hem dronken hadden gevoerd en naar een
bordeel hadden gesleept gedwongen enkele hoeren te zoenen. Tijdens de groentijd
van 1871 was de student Bremond door ouderejaars Spruit geprest de smerigste
dingen neer te schrijven en te
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ondertekenen. In 1884 kwam de academische senaat ter ore dat twee studenten
tijdens het groenlopen krankzinnig geworden waren, waarbij een was overleden.
‘Voorbeschiktheid,’ zei de almanak. Regelmatig kwam het voor dat groenen werden
afgetuigd. In 1894 werden student Pet de kleren van het bovenlijf gerukt, moest hij
als een varken rondlopen, om ‘geslacht’ tegen een deur te worden gehangen. Al
deze incidenten resulteerden in 1894 in een reglement op de groentijd dat beoogde
excessen uit te bannen. Het hielp even, maar in 1902 was het weer helemaal mis
toen Alfred Bolland, zoon van de kleurrijke en felle hoogleraar filosofie G.J.P.J.
Bolland, in een hotel ‘paederastische handelingen’ moest uitbeelden en een lichtekooi
14
die ontuchtige handelingen verrichtte met een jongeman.
Het waren crisissymptomen in een tijd van modernisering die met sociale, politieke
en seksuele differentiatie gepaard ging en waartegen binnen de traditionele
studentenpopulatie, geleverd door de ‘aristocratische’ stand, verzet rees. Dat verzet
uitte zich in een verharding van de groenmores, in een nostalgisch streven om de
oude beslotenheid, eenheid en hiërarchie te herstellen. Wat op zijn beurt weer
15
tegenreacties opriep.

Een familie in de lappenmand
Oude Singel 6, Onnes' eerste Leidse adres, was even voorbij de Lakenhal, niet ver
van de Beestenmarkt. Het was een locatie op stand, al begon aan de overkant van
het water, direct achter de Oude Vest, de beruchte volkswijk De Camp. De jaarhuur
bedroeg ƒ 600. Ook op het lommerrijke Plantsoen, waar vanaf 1880 de vroegere
stadswal plaatsmaakte voor deftige herenhuizen, was Onnes naar woonruimte
16
wezen kijken, maar voor een kamer en suite, souterrain, vestibule, kelder,
spreekkamertje en vier kamers boven was hij ƒ 200 meer kwijt. En dat was financieel
te hoog gegrepen.
Boosdoener was de steenfabriek in Feerwerd, waar oom Jeipe de scepter zwaaide.
‘In Groningen bleek het al zeer slecht gesteld te zijn,’ schreef Heike januari 1882
aan Menso, die op dat moment in Wenen verbleef.
In de eerste plaats ‘pakte’ het vorige jaar reeds slechter uit dan ik vermoed
had, omdat de vorige maal schulden en voorraad slechts globaal
opgegeven konden worden en deze met Ooms bekende zienswijze
natuurlijk veel te hoog werden aangeslagen. Daardoor bleek mij duidelijk,
dat wij in de laatste jaren te veel van de draagkracht der zaak gevorderd
hebben en wat erger is, dat de zaak in den eerstvolgenden tijd zeker
17
slechts zeer geringe winsten af zal werpen.
Oom Jeipe was geen briljant ondernemer, zoveel was duidelijk, en de diepe
landbouwcrisis - waardoor verkoop van fabriek en landerijen geen optie
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was - had de steenfabriek H.K. Onnes & Co. naar de rand van faillissement gevoerd.
Jeipe en Heikes vader stonden (niet ongewoon bij firma's) borg voor elkaar en na
het overlijden van Harm, oktober 1880, was die borg op de erven overgegaan. ‘Het
bedrijfskapitaal is reeds voor een groot deel ingeteerd en kan alleen blijven bestaan
door grote zuinigheid,’ schreef Heike. De tering naar de nering zetten, daar ging het
nu om. ‘Het vorige jaar heb ik uit Gron. 5700 getrokken, de uitgaven mogen echter
zal de zaak in stand blijven niet meer dan ƒ 3000 bedragen.’
Het spijt mij dat ik niet reeds het vorige jaar tot dit inzicht ben gekomen,
ik had dan in allerlei richtingen de zuinigheids schroeven reeds aan kunnen
zetten. Dat het geen aangenaam werk voor mij is, weet je genoeg. Mijn
plan, dat nu natuurlijk nog diep geheim is, is dat moeder en Jenny,
misschien ook Adolf na afloop van dezen zomer met mij samen komen
wonen, wanneer beslist is of ik misschien naar Leiden ga, dan wel in Delft
blijf[t]. Moeilijk zal het echter ook dan zijn omringd te blijven van die
aangename atmosfeer van welgesteldheid waarin wij ons tot nog toe
18
bewogen en die ook voor Jenny van eene zeer groote waarde is.
In Leiden zou Onnes als beginnend hoogleraar ƒ 4000 per jaar verdienen (netto ƒ
3200), in Delft kreeg hij ƒ 1200 (plus een ‘royale gratificatie’ voor het vervangen van
Bosscha) en hoopte hij, mocht Leiden niet doorgaan, de rang van ‘leeraar’ te krijgen
(jaarsalaris ƒ 3000). Met nevenverdiensten, aldus Heike, zou het gat tussen Delft
en Leiden eenvoudig zijn op te vullen. Intussen zou hij graag zien dat hij niet de
enige was die geld in het laatje bracht. ‘Ik moet dus wel Onno en u beiden te hulp
roepen om door eigen opoffering den toestand voor Moeder, Jenny, Adolf en voor
de zaak minder drukkend te maken.’ Pierson, zijn kameraad uit Heidelberg en nu
in Amsterdam werkgever van Onno, was bereid jaarlijks ƒ 500 aan salaris voor te
schieten. Kon Menso niet iets bijverdienen? En was een ‘zeer eenvoudig leventje
in Florence of een andere Italiaansche stad’ niet veel goedkoper dan Wenen en
‘zeer nuttig’ voor zowel studie als gezondheid?
En dus huurde Onnes in Leiden alvast een ruim etablissement. Maar de verhuizing
van moeder Antje en zus Jenny naar de sleutelstad - Adolf zou zijn geluk in Amerika
beproeven - liet nog even op zich wachten. Dat kwam door Onno, die begin
september 1882 ziek werd, bloed opgaf en van de dokter op stel en sprong naar
de Rivièra moest om te kuren. Heike haastte zich naar Amsterdam om zijn broer in
het ziekenhuis op te zoeken (een week logeerde hij bij Korteweg) en zijn plannen
voor een reis langs buitenlandse laboratoria moest hij laten varen. De slechte longen
van vader Harm bleken
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Menso Kamerlingh Onnes, zelfportret uit 1882.

erfelijk. Een week voor Onno ziek werd stuurde Heike recepten naar Italië, waar
Menso last van ontstoken ogen zei te hebben, een kwaal waar ook Heike regelmatig
last van had en die samenhing met zijn bronchitis. Een oogwatertje en zalf moesten
de kwaal verhelpen. ‘Wanneer zich echter kleine zweertjes op de cornea vertoonen
met stekende pijnen en groote lichtschuwheid, dan zal de atropine er wel aan
moeten,’ schreef Heike naar Rome. ‘Met de oogen kunt ge niet voorzichtig genoeg
19
wezen.’
Terug uit Amsterdam drukte Heike Menso, die vooral voor zijn gezondheid in Italië
zat, nog eens op het hart voorzichtig te zijn. Forceer je ogen niet, hield hij zijn broer
voor.
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Ik weet bij ondervinding hoeveel zij lijden door elke ongesteldheid van
langen duur. Het rooken heb ik er al geheel om afgeschaft, en de derde
klasse vervult mij steeds met schrik en afgrijzen. Buitendien heb ik juist
weder eene les gekregen met Onno, die door overspanning en overdreven
20
zuinig leven nu te Amsterdam ziek ligt.
Heike trok zich Onno's ziekte erg aan: de aansporing om bij te dragen aan het
gezinsinkomen had op zijn nerveuze broer een desastreuze uitwerking gehad. In
Amsterdam was Heike als ziekenverzorger afgelost door zijn moeder en Jenny, die
uit Hengelo waren overgekomen. Op zijn reis naar San Remo, via Montreux, werd
Onno begeleid door zijn moeder - Jenny ging zolang bij familie en kennissen logeren.
Menso brak zijn heerlijke leventje in Capri af om zijn broer tijdelijk gezelschap te
houden. De extra kosten die dit alles met zich meebracht dwongen Heike ertoe een
voorschot te nemen op de traktementsverhoging van ƒ 1000 gulden die hij als
hoogleraar over vijf jaar tegemoet kon zien. ‘Pierson bewijst mij deze groote
21
vriendschapsdienst.’ Het idee om uit eigen zak ‘wetenschappelijke reizen,
privaatassistenten, enz.’ te betalen, had hij toen al lang uit zijn hoofd gezet.
De conclusie was duidelijk: huize 't Waerle, de ‘zorgeloze omgeving’ voor moeder
en Jenny, was financieel niet te handhaven en waar van ‘werkelijk geluk’ sprake
was diende ‘alle schijn’ opgeofferd te worden - ‘Mijn vrienden hier moeten natuurlijk
weten waarom ik zoo woedend zuinig ben.’ De verhuizing naar Leiden (Heike dacht
aan de maand mei) zou Jenny plezier doen: dan zag ze eindelijk eens leeftijdgenoten.
De gezinsbegroting zou er als volgt uit kunnen zien: Feerwerd en Heike leverden
respectievelijk ƒ 3700 en ƒ 3300 aan inkomsten, terwijl Leiden (Heike, moeder, Jenny)
ƒ 4800 kon uitgeven en het trio Menso, Onno, Adolf ƒ 2200. Het liefst had Heike zijn
zus met moeder en Onno meegestuurd naar Italië - hij maakte zich grote zorgen
om Jenny's gezondheid - maar het was te duur. Ook van een huis met tuin, laat
staan een buiten, kon geen sprake zijn. Uiteindelijk zouden Heike, moeder, Jenny
en Menso najaar 1883 in Leiden een huurwoning in een somber straatje dwars op
de Haven betrekken. Waarom niet in mei? Omdat Heike het voorjaar naar het
buitenland moest om te genezen van een oogontsteking.
Maart 1883 ging het mis. Heike meldde de curatoren dat hij ‘ongesteld’ was en
kreeg toestemming om in Hengelo te herstellen. Lorentz nam het inleidende college
over, Sissingh het beheer van het laboratorium. Af en toe kwam Heike in Leiden
poolshoogte nemen, maar het genezingsproces verliep traag - ‘ik vertrouw mijne
22
oogen nog niet,’ schreef hij in mei vanuit 't Waerle aan Lorentz - en hij kreeg van
de dokter (die hem had geboden
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dagelijks lichaamstemperatuur en ontlasting te noteren) het advies naar het
buitenland te gaan. Het duurde even voor de curatoren verlof gaven, maar eind mei
24
mocht hij dan toch naar Duitsland. In Bonn zocht hij Rudolph Clausius op die hem
‘alleraangenaamst’ ontving en ‘te souperen’ vroeg. Het herinnerde Heike aan zijn
mooie tijd in Heidelberg: ‘Wij zaten tot laat bij een glas Rijnwijn in de tuin,’ schreef
hij Lorentz.
Per stoomboot ging het naar Wiesbaden. ‘Prachtig weer, alleen warm, zoodat
dikwijls mijn pols mij verschrikt, doch de thermometer mij steeds geruststelt.’ Aan
het Zwitserse Vierwoudstedenmeer genoot Heike wekenlang van de natuur. Ook
Onno voegde zich bij hem - moeder was terug bij Jenny in Hengelo, Menso toerde
door Italië en oefende zich in het portretteren. Eigenlijk had Heike onderweg ook
Straatsburg willen aandoen, waar net een reusachtig, fraai geoutilleerd
natuurkundelaboratorium was neergezet (na de verovering in 1870 van de Elzas
op Frankrijk een Duits prestigeproject) maar dat bleek te vermoeiend. Niettemin
ging Heikes gezondheid vooruit, al hield het nog niet over. ‘Gevoeligheid mijner
ademhalingswerktuigen is gelukkig veel geringer geworden,’ schreef hij eind augustus
vanuit Morschach aan Lorentz.
Wanneer ik mij rustig houd merk ik er bijna niets meer van, bij inspanning
voel ik soms ribben en keel. Maar ik ben dan ook geheel verslaafd aan
frisse lucht; een kamer vol menschen maakt mij 't hoofd warm; ook kan
ik nog niet tegen disputeeren. Het zal dus dezen winter helaas nog
kalmpjes moeten gaan. [...] Doch ik ben reeds goed tevreden, dat ik
tenminste steeds vooruitga. Langen tijd was mijn gewicht stationair
gebleven, nu heb ik in de laatste 3 weken 3 pondjes gewonnen. [...] Mijn
oogen zijn zelden meer rood en de lichtschuwheid is geweken,
spijsvertering normaal, geheel gevoel ‘gezond maar nog niet veerkrachtig’.
Heike, die van de arts die Onno in Zwitserland was komen opzoeken het advies
kreeg vooral niet te snel in Leiden het werk te hervatten, was september, bij het
begin van de nieuwe cursus, weer op zijn post: ‘geloof ik mij nu krachtig genoeg om
25
onder de hoede van mijn moeder kalmpjes aan 't werk te gaan.’ Begin oktober
verhuisden moeder en Jenny uit Hengelo naar Leiden, later die maand voegde
Menso zich bij hen. Het familiekapitaal was verdampt. Met zijn vieren leefden ze
van het hoogleraarsalaris van Heike, terwijl moeder Antje tot haar dood jaarlijks ƒ
2250 kreeg uit Feerwerd (waar Jeipes zoon Jan de dagelijkse leiding van de
steenfabriek overnam). Onno vestigde zich in het dorpje Vrijenban (bij Delft). Bij de
Gist en Spiritusfabriek in Delft klom hij op tot secretaris van directeur Van Marken.
Albert had Soerabaja ingewisseld voor Havanna, waar hij met een ontwerp voor
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een stalen overkapping van een markt een prijs won. Adolf, die het in Feerwerd wel
gezien had, zocht zijn geluk in Amerika. Zo brak voor alle Onnessen een nieuwe
levensfase aan. In de Leidse Havendwarsstraat, het nieuwe hoofdkwartier, zal met
weemoed teruggedacht zijn aan huize 't Waerle en de Zoutstraat. Hoe de Groningse
welstand te herwinnen? Flair bleek de sleutel: drie huwelijken met kwaliteitspartijen
hielpen de familie erbovenop.

Heike en zijn bruid Betsy Bijleveld, september 1887.
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Uitbundige bloemverbeeldingen
In Italië kwam Menso's schilderstalent ondubbelzinnig aan het licht. ‘Met heel veel
genoegen heb ik je aquarellen gezien,’ schreef Heike april 1882, nadat Menso vanuit
Rome werk had opgestuurd. Het portret van gravin De Bojani vond hij ‘zeer
sprekend’, dat van zus Jenny ‘niet erg gelukkig’: de kleurige japon achter het bedje
26
viooltjes was ‘nog geen getroffen harmonie’. Uit zijn tijd in Rome is een zelfportret
bewaard gebleven waarop Menso zich als bohémien heeft uitgedost. Vanuit Capri,
waar hij de zomermaanden doorbracht om van de hitte verlost te zijn, stuurde Menso
opnieuw een kistje met studies, vooral olieverfschilderijen en aquarellen ‘naar de
natuur’. Heike, die een maand eerder Menso nog had voorgesteld na terugkeer in
Nederland alsnog de hbs af te ronden en in Delft architectuur te gaan studeren, had
op dat moment, ook al na de lovende reactie van LeComte, zich erbij neergelegd
dat zijn broer de ‘zuivere kunstrichting’ prefereerde, ook al leverde dat geen geld
op. Menso's idee - ingegeven uit schuldgevoel over de ellende in Feerwerd en zijn
financiële afhankelijkheid - om via bemiddeling van Onno in Amsterdam aquarellen
aan winkels te koop aan te bieden en bij voldoende vraag op bestelling te leveren,
kon Heike maar matig waarderen: Onno was net ‘gevallen’ en Heike had weinig
trek zichzelf als hoogleraar te verlagen door met aquarellen in Amsterdam te gaan
leuren.
Op het gebied van moderne kunst was het Leiden van de jaren tachtig een duffe
stad. Het eerbiedwaardige Ars Aemula Naturae (de kunst wedijvert met de natuur),
een van de oudste schilder- en tekenacademies van Nederland, volhardde aan de
Pieterskerkgracht (waar het nu nog zit) in traditioneel onderwijs: tekenen naar
27
geklede modellen, naaktmodellen en gipsen beelden. Vakbekwaamheid stond
voorop, niet oorspronkelijkheid, en in tegenstelling tot de Haagse academie droeg
de Leidse een sterk elitair karakter. Het conservatieve bestuur maakte de dienst uit
en als kunstenaarsvereniging stond Ars mijlenver van Arti et Amicitiae (Amsterdam)
en Pulchri Studio (Den Haag). Ook het in 1874 geopende stedelijk museum,
gevestigd in de vroegere Lakenhal, negeerde in zijn tentoonstellingen en aankopen
artistieke ontwikkelingen elders. De enkele vermogende Leidenaars met interesse
in kunst, zoals de textielbaron C.J. Leembruggen en de fabrikant in gedistilleerd D.
Hartevelt, kochten tot 1890 slechts oude meesters en geen modern werk.
Dit benepen Leidse artistieke klimaat moet een kosmopolitisch ingesteld
kunstenaar als Menso Kamerlingh Onnes, die in München, Wenen (waar hij de toen
beroemde societyschilder Hans Makart opzocht) en Italië moderne ontwikkelingen
van nabij gevolgd had, als een koude douche hebben
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ervaren. Gelukkig vond hij snel een makker waarmee hij overweg kon: Floris
28
Verster. Wanneer ze elkaar precies ontmoet hebben is niet duidelijk, maar in ieder
geval niet later dan 1884: dat jaar schilderde Floris in olieverf op paneel een portret
van Menso. Floris Verster, een jaar jonger, kwam uit een gegoed patriciërsmilieu.
Zijn vader, rentmeester van het Hoogheemraadschap Rijnland, penningmeester
van Ars, gemeenteraadslid en verwoed jager, leerde Floris in het Museum van
Natuurlijke Historie (waar vader Verster administrator was) opgezette dieren tekenen.
Evenals Menso had Floris de hbs niet afgemaakt. In de winter van 1878-1879 kreeg
hij op Ars les in perspectieftekenen van (de toen nog onbekende) George Hendrik
Breitner, die hij zeer bewonderde om zijn tekeningen van paarden, soldaten en
kanonnen. Verster meldde zich aan bij de Haagse Tekenacademie, waar ook Breitner
student was, en in 1882, het diploma op zak, vertrok hij naar Brussel om verder te
studeren. In 1883, het jaar dat Menso zich in Leiden bij zijn familie voegde, keerde
ook Floris terug naar het ouderlijk huis aan het Rapenburg.
Menso en Floris hebben elkaar wederzijds beïnvloed. De eerste was autodidact
maar had veel van de wereld gezien en in internationale kunstkringen vertoefd, de
tweede was qua technisch kunnen verder maar zocht naar een eigen stijl. Tot
halverwege de jaren tachtig stond Verster nog duidelijk onder de invloed van de
Haagse School (Israëls, Mauve, Mesdag, Maris, Bosboom, Van der Marel) en
schilderde hij vooral landschappen. Rond 1886, toen de Beweging van Tachtig
opkwam (kunst als expressie van individuele emoties) en het centrum van de
avant-garde van Den Haag naar Amsterdam verschoof, sloeg Verster met kleurige,
expressieve stillevens een nieuwe weg in. In die tijd werkte hij veelvuldig in het
atelier van Menso, en wie het werk van beide schilders uit de jaren 1886-1891 naast
elkaar legt, ziet treffende overeenkomsten in stijl en onderwerpkeuze.
Heike, die op zijn hbs-eindlijst tienen had voor hand- en lijntekenen maar dat
talent alleen benutte voor het maken van trefzekere schetsen van proefopstellingen,
heeft zich uitgesloofd om de kunstenaarscarrière van zijn broer vaart te geven.
‘Breed, ook bijna te breed, zijn de portretten door de heer Camerlingh Onnes,’
schreef recensent ‘A.’ op 19 februari 1886 in het Leidsch Dagblad naar aanleiding
van de door Ars georganiseerde ‘kunstbeschouwing’ (een besloten aangelegenheid
voor kunstenaars en notabelen waarbij enkele keren per jaar recent werk werd
geëxposeerd). ‘Toch maken zij een goed figuur en doen veeleer aan de hand van
een bekwaam kunstenaar dan aan die van een liefhebber denken.’ Op 1 maart
drukte dezelfde krant een ingezonden brief af van een zekere X. De heer A., aldus
X., was ‘geenszins misleid door zijne kunstkennis’. En: ‘Wij kunnen den heer A.
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mededelen dat de heer Kamerlingh Onnes geruimen tijd te München, Weenen en
Rome studeerde, en niet alleen in het buitenland, maar ook hier ter stede
verscheidene vereerende opdrachten ten uitvoer bracht.’ Het kan bijna niet anders
of achter X. ging Heike schuil.
29
Overigens is het hanteren van de naam Kamerlingh Onnes opvallend. Zoals
eerder opgemerkt: die naam was een uitvinding van Heike. In 1870 noemde H.K.
Onnes, aankomend student, zich opeens H. Kamerlingh Onnes. Zo'n promotie van
tweede voornaam tot eerste achternaam kwam in die tijd vaker voor en viel nauwelijks
op omdat Kamerlingh al een achternaam was: die van Heikes grootmoeder.
Navolging kreeg de actie pas nadat moeder Antje, broer Menso en zus Jenny bij
Heike waren ingetrokken. In het bevolkingsregister van Zoeterwoude, waar het
viertal in mei 1886 een huis in Vreewijk betrok (een woonwijk in opbouw, direct
buiten de singel gelegen, nu Leiden), is Menso's achternaam Onnes braaf verbeterd
30
tot Kamerlingh Onnes, terwijl zijn tweede voornaam Kamerlingh is doorgehaald.
Ook bij Jenny, die opeens Jenny Gerdina heette, is de achternaam verbeterd. Het
31
waren grijze manoeuvres waar kennelijk geen ambtenaar om maalde. Ongetwijfeld
is het Heike geweest die ter wille van de eenheid de familie tot het navolgen van
zijn dubbele achternaam heeft aangezet.
Het atelier waar Menso en Floris samenwerkten lag in Vreewijk, waarschijnlijk op
zolder van het nieuwe huis, maar het kan ook in de buurt geweest zijn. In 1886
schilderde Menso een in gedachten verzonken, aristocratische Floris, met parmantig
omhoog krullende snorpunten. Beiden begonnen te experimenteren met stillevens,
in die tijd een weinig populair genre, en met lichtspiegelingen en gekleurd glas. De
avontuurlijker Menso zette Floris aan tot voor zijn doen grote doeken en gewaagde
composities, zoals Dode zwaan uit 1886. Echt doorbreken als belangrijk exposant
van de avant-garde deed Verster met zijn bloemstillevens. Ook Menso deed op dit
gebied van zich spreken met aquarellen als Vaas met Judaspenning en O.I. kers
(1889), Glazen bol met rozen (1890) en Papavers in vaas (1892). Zijn stillevens ‘bloemverbeeldingen’ - wilde Menso lyrisch interpreteren, vandaar titels als Maanlicht,
Valse weelde, Het mooie dood gaan en Les Fleurs du Mal (naar de gelijknamige
dichtbundel van Baudelaire, geïnspireerd door de Franse symbolisten). Menso zond
ze in naar tentoonstellingen in Arti en Pulchri, waarvan hij (net als Floris) lid was.
Zijn werk trok de aandacht. ‘Herscheppingen, transformaties van bloemen, lyrische
ontboezemingen waarvan het bruisend gevoel de grenzen van het waarneembare
uitwischt en doet vervloeien in een visioen,’ schreef de Nieuwe Rotterdamsche
32
Courant.
In de jaren 1888-1891 is het werk van beide jonge Leidse kunstenaars
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nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Menso, een jaar ouder en internationaal
ingevoerd, lijkt de introverte en dromerige Floris meer beïnvloed te hebben dan
33
andersom. Naast stillevens schilderde hij portretten, veelal van familieleden. Dat
van Jenny uit 1888 (het jaar dat Floris zich met haar verloofde), levensgroot als
bruid geschilderd, in een heftig koloriet en met ruwe verfstreken, geldt als Menso's
meesterwerk. Een ‘zeldzaam voornaam voorbeeld van kleur zonder kleurigheid,
34
van stijl zonder pose, van harmonie zonder eentonigheid’, vond Cornelis Veth.
‘Weinig hollandsch, soms mondain,’ schreef criticus Albert Plasschaert over het
werk van Menso, die zich in zijn ogen onderscheidde door ‘de verdienste van zwier,
35
en van 't ongewone’.
Van mei tot augustus 1890 exposeerden Menso Kamerlingh Onnes en Floris
Verster enkele werken in de Lakenhal, ter gelegenheid van de opening van de
Hartevelt-Kunstzaal. Ze hingen te midden van coryfeeën van de Haagse School,
maar ook de jonge garde was present met werken van Breitner, Van der Valk, Veth
en Zilcken. Ze waren door Menso en Floris, die in de ‘keuzecommissie’ zaten, zelf
geselecteerd. ‘De Leidsche tentoonstelling juicht,’ schreef Willem du Tour in De
36
Amsterdammer. Menso verkocht er zijn aquarel Bloemen. Niets leek een glansrijke
kunstenaarscarrière van beide vrienden in de weg te staan. Inderdaad brak Verster
die periode door en de monumentale bloemstillevens van toen ontroeren nog altijd
37
door hun ‘melancholieke schoonheid’. Dat Menso als schilder relatief onbekend
is gebleven, ondanks zijn talenten en technische vorderingen, komt vooral door zijn
bescheiden productie na 1894. Een zwakke gezondheid (reden waarom hij nauwelijks
landschappen schilderde), de welstand die hem in de schoot viel en het gegeven
dat veel van zijn werk binnen de familie bleef, waren daar debet aan.
Die welstand had alles te maken met Menso's huwelijk. Ook Heike en Jenny
raakten langs die weg in goeden doen. Als eerste trouwde Heike in september 1887
met Betsy Bijleveld, de oudste dochter van de procureurgeneraal te Den Haag.
Betsy, acht jaar jonger dan Heike, bracht haar jeugd door in Leiden, waar haar vader
toen rechter was. Na het vertrek in 1877 van de arrondissementsrechtbank uit die
38
stad verhuisde het gezin Bijleveld naar Den Haag. Het was een deftige familie ook Betsy's grootvader was rechter en haar moeder groeide op naast paleis
39
Noordeinde en speelde met de kinderen van Willem II. Heike ontmoette Betsy op
40
de zilveren bruiloft van Samuel Rosenstein, hoogleraar geneeskunde en pathologie
41
en een man van uitgesproken standpunten. Heike kende Rosenstein uit zijn
Groninger studententijd (in 1873 was Rosenstein naar Leiden vertrokken) en had
september 1882 uitvoerig met hem overlegd over de zieke Onno en zijn reis
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naar de Rivièra. ‘Op de zilveren bruiloft van Rosenstein dansten we samen,’
herinnerde Heike zich zijn kennismaking met Bé, ‘als ze bij Van Bemmelen ging
theedrinken kwam ik er toevallig ook.’ Van Bemmelen was de eerste tijd in Vreewijk
Heikes buurman.
De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond plaats in de Haagse Kloosterkerk.
Voorganger was de Nederlands-hervormde dominee Van den Kemp uit het dorpje
Spankeren, niet ver van 't Waerle. De zomers van 1886 en 1887 was het verloofde
stel al op reis geweest naar Duitsland, naar de Moezel en naar het Weimar van
Goethe en Schiller. In een brief aan Van Bemmelen mijmerde Heike er kort voor
zijn huwelijk duchtig op los, helemaal in de wolken. ‘Het genot van een engagement
te mogen smaken is een voorrecht, dat ik nauwelijks gehoopt had nog zoo te
genieten.’ Maar het zwelgen in romantiek moest natuurlijk niet te gek worden:
‘Spoedig hoop ik in Leiden terug te zijn, dan is het weer pompen voor en pompen
43
na; ik begin er weer naar te verlangen.’
De vader van Betsy was overigens tegen het huwelijk gekant, wellicht omdat
Heike niet in goeden doen was. Moeder Bijleveld-Hartman smokkelde de eerste
jaren af en toe wat extra's naar Leiden - later kwam het tussen Heike en zijn
schoonfamilie alsnog goed. Betsy en Heike kregen één zoon: op 5 juli 1888 werd
Albert Harm geboren. Het was een zware bevalling. Een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap stond de komst van meer kinderen in de weg. Vlak voor het huwelijk
waren Heikes moeder, Menso en Jenny verhuisd naar de Herenstraat, aan de rand
44
van Vreewijk. Waarschijnlijk was het op de zolder van dat pand dat Menso en
Floris hun flonkerende stillevens maakten. Daar schilderde Menso zijn zelfbewuste
Zelfportret met rode baret, daar portretteerde hij Albert Harm, zijn moeder en Jenny.
En in de achtertuin schilderde Floris zijn Gezicht op Vreewijk.
In 1891 scheidden zich de wegen van Menso en Floris. Dat jaar trouwde Menso.
Ook hij had een voorname partij veroverd: Kitty Tutein Nolthenius, telg uit een rijke
Amsterdamse patriciërsfamilie. Haar broers Hugo en Jan, die Heike kende uit zijn
Delftse tijd, bekleedden in die stad hoge functies bij de Nederlandse Olie Fabriek
(voorloper van Calvé) van Van Marken. Het was Onno, die ook bij Van Marken
werkte, die Menso met de familie Tutein Nolthenius in contact bracht. Julie, de
oudste zus van Hugo en Jan, wilde haar dochtertje laten schilderen en terwijl Menso
45
op het buiten Adelsberg aan die opdracht werkte, leerde hij Kitty kennen. De
huwelijksreis ging naar Tunis, waarna het paar aan de Haagweg (nu Leiden) een
villa betrok.
Als laatste trouwde Jenny in 1892 met Floris Verster. Ze vestigden zich in het
buiten Groenoord, idyllisch gelegen aan de Haarlemmer Trekvaart. Ze leidden een
teruggetrokken bestaan, alleen met de familie en met Albert

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

162
Verwey in Noordwijk waren er contacten. Jenny schikte de stillevens voor haar
echtgenoot - eerder had Menso dat gedaan - en leefde zich uit in handwerken: ze
ontwierp en maakte poppenkleertjes en mode. Floris had na de scheiding van Menso
het aquarelleren eraan gegeven. Met steeds uitbundiger bloemstillevens, die hem
een plaatsje bij de top van de Nederlandse avant-garde hadden opgeleverd, had
hij de limiet van zijn artistiek kunnen bereikt. Floris raakte in een impasse, het was
tijd voor iets nieuws. ‘Sterk voelt hij dat er iets nieuws moet komen en wanhopig
46
zoekt hij,’ schreef Jenny al in 1891. In 1893 zou Verster vriend en vijand verrassen
met symbolistische, fijn gedetailleerde pasteltekeningen.
En moeder Antje? Die trok in bij haar twee Leidse zoons: het ene halfjaar woonde
ze bij Heike, het andere bij Menso. Heike had na Jenny's huwelijk als laatste Vreewijk
vaarwel gezegd en was met zijn gezin naar de Stationsstraat (toen Oegstgeest)
verhuisd - een ernstige ziekte van kleine Albert noopte tot een verhuizing naar een
minder vochtig huis. Tien jaar na hun ‘armoedige’ entree in de sleutelstad hadden
de Kamerlingh Onnessen weinig reden tot klagen. Toch lag over alle huwelijksgeluk
en welstand een zwarte schaduw. Op 12 december 1887, een halfjaar voor Alberts
geboorte, was de avontuurlijke oom naar wie hij vernoemd was bij het afdalen in
een mijn in Aguas Calientés (Mexico) opeens onwel geworden en aan een
hartstilstand overleden.
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11 ‘Door meten tot weten’
1

‘De annunciatie van de moderne experimentele fysica in Nederland’, zo valt achteraf
bezien de oratie waarmee Heike Kamerlingh Onnes op 11 november 1882 het
hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit Leiden aanvaardde, op te vatten. Onder
de titel De beteekenis van het quantitatief onderzoek in de natuurkunde zette hij,
net 29 jaar oud, in een uitvoerig betoog zijn visie op het vak uiteen, gaf aan voor
welke uitdagingen hij zich geplaatst zag en welk programma hij in de zin had.
De aanloop naar die oratie was een hectische periode. Op 7 september zocht
Onnes in Leiden Rijke op om de overdracht te bespreken. Zijn voorganger, inmiddels
tot staatsraad benoemd, stak zijn woede over de afloop van de opvolgingskwestie
niet onder stoelen of banken. Rijke betuigde beleefd zijn ‘hoogachting’ voor Onnes'
‘karakter’, maar vond dat er ‘schreeuwend onrecht’ was gedaan. Niettemin kwamen
de heren tot zaken: Rijke zou op 19 september zijn biezen pakken en van de ƒ 2250
aan jaarbudget voor het Physisch Kabinet resteerde nog ƒ 600 om het laatste kwartaal
door te komen. ‘Vriendelijk mag ik niet zeggen,’ reageerde Onnes toen minister
Pijnacker Hordijk later die maand informeerde hoe Rijke hem ontvangen had. Het
kwam niet meer goed. Onnes hield zijn voorganger - ook op uitdrukkelijk advies van
Bosscha - buiten zijn plannen met het Leidse laboratorium en de verbitterde Rijke
bleef weg bij de oratie van zijn opvolger. Zelfs zou hij nooit meer een voet in het
2
Fysisch Kabinet zetten. Wel zocht Onnes in 1894 Rijke thuis op, een dewarvat
vloeibare zuurstof onder de arm.
Tegen welke achtergrond sprak Onnes zijn oratie uit? Wat was de
maatschappelijke status van de toenmalige natuurwetenschap? Hoe zag men de
grondslagen? Verhelderend in dit verband zijn de opvattingen van de fysioloog en
fysicus Hermann von Helmholtz, in 1871 benoemd tot hoogleraar natuurkunde te
Berlijn en daarvoor collega van Kirchhoff en Bunsen in Heidelberg. In het Duitse
(en Europese) culturele leven gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw
speelde Helmholtz een hoofdrol. Niet alleen door zijn talloze ontdekkingen op
wetenschappelijk gebied - die zich uitstrekten tot de wiskunde, geneeskunde,
psychologie, fysische chemie,
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meteorologie en ook de schilderkunst en muziek - maar meer nog door zijn tientallen
(in boekvorm gebundelde) populaire voordrachten. Daarin verkondigde hij een breed
publiek van hoogwaardigheidsbekleders en representanten van de Duitse
middenklasse (Besitzbürgertum en Bildungsbürgertum) de zegeningen van
3
wetenschap en technologie voor de moderne maatschappij. Onnes kende deze
voordrachten en had in de inleiding van zijn proefschrift Helmholtz instemmend
geciteerd (over de noodzaak van het samenvloeien van theorie en experiment in
de natuurwetenschap).
Centraal in de natuurwetenschap stond volgens Helmholtz het moeizame vergaren
van experimentele gegevens, in samenspraak met theorie. Langs de weg van de
inductie (van het bijzondere naar het algemene) leidde dat tot onveranderlijke,
objectieve natuurwetten - van de deductieve aanpak van romantische
Naturphilosopen als Schelling, Goethe en Hegel, die de wereld niet als een
mechanische machine maar als een levend, pulserend wezen zagen en die op
zuiver speculatieve en intuïtieve wijze de verloren eenheid van natuur en geest
4
hoopten te herstellen, moest Helmholtz niets hebben. Feitelijke natuurwetten als
de wet van behoud van energie en Darwins evolutietheorie (1859) boden zicht op
de overkoepelende structuur van de natuur en de dieperliggende oorzaken achter
5
de verschijnselen. Net als Gustav Kirchhoff stelde Helmholtz zich tot doel ‘de in de
natuur voorkomende bewegingen te beschrijven, en wel volledig en op de
6
eenvoudigste manier’.
Uitbreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis, daar ging het bij Helmholtz
om. Wetenschap diende ook de staat. Als eerste directeur van de
Physikalisch-Technische Reichsanstalt, in 1888 in Charlottenburg (bij Berlijn) gesticht
in samenspraak met de Duitse industrie, was hij betrokken bij de ontwikkeling van
precisie-instrumenten en het vaststellen van elektrische standaarden. Maar een
technocraat was Helmholtz niet: ook de wetenschap van politiek, recht en moraal,
met in hun kielzog historische wetenschap en filologie, dienden verder ontwikkeld
te worden. Zo kon wetenschap bijdragen aan de opbouw van de (jonge) Duitse
natie. Daarbij achtte Helmholtz het Duitse academische bestel, met zijn sleutelrol
voor onderzoek, superieur aan het meer op instructie gerichte Franse en Britse
systeem. Staatssteun voor goed ingerichte laboratoria droeg sterk bij aan deze
bloei, zonder dat de overheid de intellectuele vrijheid van de onderzoeker inperkte.
Gevolg was wel dat gespecialiseerde onderzoekers het contact met
neohumanistische academische collega's en met de buitenuniversitaire wereld
verloren, een gevaar dat Helmholtz met zijn populaire voordrachten hoopte te
bezweren. Die voordrachten moesten de maatschappelijke elite opvoeden. Een
elite die, mocht zij zich voor de blijde boodschap van de wetenschap ontvankelijk
betonen, de samenleving welvaart, sociale rust en politieke
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eenheid zou brengen. Dat wetenschap in het hiërarchische, autoritaire Duitse
academische bestel ook intolerantie en sociaal-culturele benauwenis kon oproepen,
7
kwam bij Helmholtz niet op.
Hoe keek het publiek rond 1880 aan tegen natuurwetenschap? Vrij beroerd,
oordeelde de Britse schrijver en criticus George Henry Lewes, levenspartner van
George Eliot (Mary Ann Evans), op 1 juni 1878 in de Fortnightly Review. In een
essay getiteld ‘On the dread and dislike of science’ hekelde hij op indringende wijze
de miskenning die de natuurwetenschap ten deel viel - Onnes vond het artikel
8
dermate de moeite waard dat hij een samenvatting maakte en deze bewaarde.
Lewes, aanhanger van het positivisme van de Franse filosoof Auguste Comte (die
stelde dat in de wetenschap speculatie en metafysica een gepasseerd station waren
en dat kennis voortkwam uit observaties, hypotheses en experimenten), wond er
geen doekjes om:
In the struggle of life with the facts of existence, Science is a bringer
of aid; in the struggle of the soul with the mystery of existence, Science
is a bringer of light. As doctrine and discipline its beneficence is
far-reaching. Yet this latest-born of the three great agents of civilisation
- Religion, Common-Sense, and Science - is so little appreciated by the
world at large that even men of culture may still be found who boast of
their indifference to it, while others regard it with a vague dread which
9
expresses itself in a dislike, sometimes sharpened into hatred.
Wetenschap, zo stelde Lewes, mocht bij het ‘grote’ publiek ongekend populair zijn,
tegelijk kampte men met vooroordelen en wanbegrip. De oorzaak? Een totale
misvatting van wat wetenschap behelst:
No rational being dreads and dislikes Knowledge. No one proclaims
the superiority of Ignorance as a guide of conduct. Yet Science is simply
Knowledge classified, systematised, made orderly, impersonal and exact,
instead of being left unclassified, fragmentary, personal and inexact.
Auguste Comte calls it ‘Common-Sense methodised and extended.’
Niet-exacte kennis is er volop, ging Lewes verder, en veel exacte kennis is
niet-methodisch.
‘There is plenty of experience, which is personal and incapable of being
communicated to others. Wanting the illumination of many minds, this store cannot
do the work of Science, which is the experience of many enlarging the experience
of each. If there is immense benefit in knowing what are the facts and the order of
the physical world in which we live, and of the
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social world in which our higher life is lived, there is clearly a great advantage that
this knowledge should be made orderly and communicable; and the dread of such
an arrangement of knowledge is obviously irrational. Thus enlightened, we recognise
in Science the deliberate effort to reduce the chaos of sensible experiences within
the orderliness of ideal constructions, condensing multitudes of facts into simple
laws - an effort which the Intellect acknowledges as a supreme duty, and which
10
Conduct acknowledges as a guide.’
Mensen zetten zich van nature af tegen wetenschap, constateerde Lewes.
Wetenschap is abstract, onpersoonlijk en systematisch, terwijl mensen aan het
concrete en het persoonlijke hechten en liever ergens een slag naar slaan dan
nauwgezet waarnemen. Exactheid irriteert. Wetenschap is in orde zolang men niet
de pretentie heeft dat de bereikte resultaten elders ook geldig zijn. De chemicus die
over kunst begint en de fysicus die morele kwesties aansnijdt gaan hun boekje te
buiten. Alles vanuit mechanische principes willen verklaren geeft geen pas. ‘Nature
is not mechanically only.’ Wetenschappers mogen opmerken dat de natuur altijd
het zwakke afstraft (Darwins survival of the fittest had enorme impact), wie zulke
inzichten op de maatschappij wilde toepassen, zonder zich te bekommeren om iets
als moraal, kon rekenen op enorme weerstand. Terecht, oordeelde Lewes, maar
dat nam niet weg dat wetenschap in de eerste plaats een methode is, toepasbaar
op alle kennis.
Wat betreft de verhouding tussen geloof en wetenschap - nog zo'n heikel punt was Lewes ervan overtuigd dat bovennatuurlijke verklaringen naarmate de
wetenschap vorderde en het reservoir aan exacte kennis groeide steeds meer terrein
zouden gaan prijsgeven. Alleen in die gebieden waar het wetenschappelijk onderzoek
nog in de kinderschoenen stond hielden ze stand - zolang het duurde.
When Science has fairly mastered the principles of moral relations, all
Knowledge will be incorporated in a homogeneous doctrine rivalling that
of the old theologies in its comprehensiveness, and surpassing it in the
authority of its credentials. ‘Christian Ethics’ will then no longer mean
Ethics founded on the principles of Christian Theology, but on the
principles expressing the social relations and duties of man in Christianised
society. Then, and not till then, will the conflict between Theology and
Science finally cease; then, and not till then, will the dread and dislike of
11
Science disappear.
Tegen deze achtergrond van Helmholtz' beschavende optimisme en Lewes'
zelfverzekerde onbehagen zette Heike Kamerlingh Onnes zich half sep-
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tember 1882 - overigens zonder expliciteit deze denkbeelden erin te verwerken aan het schrijven van een oratie. Rond 1 november wilde hij hem uitspreken. In de
tussentijd was hij van plan een reis langs de natuurkundige laboratoria van Berlijn,
Würzburg en Straatsburg te ondernemen, om ideeën op te doen voor Leiden. Er
kwam niets van terecht. Broer Onno kreeg het plotseling aan zijn longen, moest op
stel en sprong voor gezonde lucht naar het buitenland en gezinshoofd Heike was
er de hele maand september druk mee. ‘Ik zit te zwoegen voor mijne oratie,’ schreef
hij op 4 oktober aan Menso. ‘Het is een akelig werk zulk een stuk in elkaar te flansen,
en de droevige drukte met Onno heeft mijn werkkracht juist ook niet verhoogd zoodat
12
ik eigenlijk wat onder den druk zit.’ Op 9 oktober las Onnes Bosscha een eerste
versie voor. Twee dagen later kreeg Lorentz de oratie te horen, en weer een week
later Van Bemmelen. De laatste begreep ‘de draad’ niet. Na de tekst met Lorentz
te hebben ‘opgeknapt’ was het zaterdag 11 november eindelijk zover dat de
nieuwbakken hoogleraar proefondervindelijke natuurkunde in het Academiegebouw
aan het Rapenburg er ‘een weinig zenuwachtig’ mee voor de dag kwam. Het was
een heel verhaal geworden maar de oratie stak goed in elkaar en maakte indruk.
‘Zeergewenschte toehoorders!’ stak Onnes om twee uur in het Groot Auditorium
13
van wal, om zijn oratie over de betekenis van kwantitatief onderzoek te starten
met het afleggen van een openbare geloofsbelijdenis:
De natuurkunde dankt hare vruchtbaarheid in het voortbrengen van
middelen tot stoffelijk welzijn en haren overwegenden invloed op onze
wereldbeschouwing aan den zuiveren geest der proefondervindelijke
wijsbegeerte. Zij kan haar belangrijk aandeel in het denken en werken
der hedendaagsche maatschappij slechts behouden, wanneer zij door
waarneming en proefneming telkens nieuwe grond aan het onbekende
14
ontworstelt.
Op dat moment begon Onnes een liedje dat hij ruim veertig jaar zou blijven zingen:
klagen over gebrek aan middelen.
Het aantal en vooral de hulpmiddelen der instellingen, welke haar daartoe
de gelegenheid aanbieden, staan echter verre achter bij de groote
beteekenis van het maatschappelijk belang, aan welks behartiging zij
gewijd zijn. Hij, die de gewichtige taak aanvaardt, tot de beoefening der
natuurkunde op te leiden en een dier instellingen te beheeren, heeft zich
dus met dubbelen ernst rekenschap te geven van zijn inzicht omtrent de
15
eischen van proefondervindelijk onderzoek in onzen tijd.
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Waarna Onnes tot de kern kwam, samengebald in de beroemdste spreuk uit de
Nederlandse natuurkunde:
Hij moge voor zijn werken en streven geen anderen prikkel kennen dan
de dichterlijke dorst naar waarheid, het doorgronden van den aard der
dingen moge voor hem levensdoel zijn; den moed tot het aanvaarden
van een ambt, dat hem daartoe de gelegenheid biedt, kan hij slechts
putten uit de overtuiging nuttig te kunnen zijn door het handhaven van
bepaalde beginselen.
Naar mijn inzicht moet bij de proefondervindelijke beoefening der
natuurkunde het streven naar quantitatief onderzoek, d.w.z. naar het
opsporen van de maatbetrekkingen in de verschijnselen, op den voorgrond
staan.
Door meten tot weten, zou ik als zinspreuk boven elk physisch
16
laboratorium willen schrijven.
‘Onnaspeurlijk zijn veelal de wegen, die de grootste geesten tot waarheid hebben
geleid,’ ging Onnes verder. ‘Met de bezieling van de kunstenaar aanschouwen zij
haar licht, scheppen zij de vraagstukken aan wier oplossing geheele geslachten
van waarnemers en wiskundigen kunnen werken, en trekken zij de grondlijnen,
waarop het gebouw der wetenschap verrijst.’ Niet iedereen kon bouwmeester zijn,
maar het zou mooi zijn als velen aan de stevigheid een steentje bijdroegen. ‘En
voor hem,’ aldus Onnes, ‘wiens oordeel gescherpt, wiens hand geoefend en wiens
karakter gevormd is, blijft de voldoening weggelegd, mede te mogen werken aan
de voltooiing van de grootsche schepping van een Newton en een Huygens, van
een Volta en een Fresnel, van een Faraday en een Kirchhoff.’ Mannen die met
kwantitatief onderzoek, een weg ‘waar arbeid zeker niet verloren is en waar de
dwaallichten verre zijn’, een voorbeeld hadden gegeven.
Op drie manieren, aldus Onnes, kon kwantitatief onderzoek nut afwerpen. Bij een
proef als de vrije val was het resultaat een wet die het verband aangeeft tussen
verplaatsing en tijd. Met getalwaarden in de hand waren verschijnselen met elkaar
in verband te brengen en kwam een onverwachte samenhang in beeld. En ook de
omzetting van de ene grootheid in de andere kon ermee aan het licht komen: door
in een kanon te boren had graaf Rumford ontdekt dat de verrichte arbeid gelijk was
aan de ontwikkelde warmte. Getallen waren belangrijk. Was Mayer, die zijn
bespiegelingen over de Eerste Hoofdwet niet kwantitatief onderbouwde, niet lange
tijd verguisd?
De verschijnselen in meetbare vorm brengen, daar draaide het om in de
experimentele fysica. Soms was dat een peulenschil, soms een hels karwei. ‘Een
verschijnsel mag echter niet door ons vernuft worden losgelaten, voor het zoo
gezuiverd, vereenvoudigd en met andere samengevoegd is, dat de
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samenwerking van oorzaak en gevolg in meetbare grootheden is te overzien.’ Als
voorbeelden noemde Onnes het werk van Volta en Coulomb op het gebied van
elektriciteit, terwijl de wiskundigen Gauss, Poisson en Green met de potentiaal op
de proppen waren gekomen, een ‘tastbare grootheid’ die dankzij de gevoelige
elektrometer van Thomson nauwkeurig te meten was.
Wat Onnes op de samenwerking tussen natuurkunde en wiskunde bracht. Die
achtte hij buitengewoon vruchtbaar. ‘Beide steunen en ontwikkelen elkaar,’
benadrukte hij. ‘Hunne samenwerking is zoo innig dat het nutteloos zoude zijn te
vragen, aan welk van beiden de voorrang toekomt.’ Het was een opvatting die bij
moderne Duitse fysici gemeengoed was - en die Rijke tegen de borst stuitte.
Niet alleen in directe meetuitkomsten school het belang van kwantitatief onderzoek.
Het vormde de basis voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, die weer nieuwe
effecten konden ontsluiten. Als voorbeeld noemde Onnes de ontdekking van
thermo-elektriciteit: het verschijnsel dat tussen de contacten van twee verschillende
metalen bij temperatuurverschil een elektrische spanning ontstaat. Toegepast in de
thermomultiplicator beschikte de Italiaanse onderzoeker Macedonio Melloni over
een instrument waarmee hij wist aan te tonen dat warmtestraling, net als licht,
elektromagnetische golven zijn. En bij zijn metingen aan het aardmagnetisme kwam
Carl Friedrich Gauss op het lumineuze idee de magneet te voorzien van een
spiegeltje en de draaiing nauwkeurig op te meten door via een kijker de verschuiving
van het spiegelbeeld te volgen.
Ten slotte stuurde kwantitatief onderzoek de keuze voor een praktisch
eenhedenstelsel. Een paar weken voor Onnes' oratie was op een conferentie in
Parijs onder aanvoering van Wilhelm Weber het ‘absoluut elektromagnetisch
maatstelsel’ ingevoerd, dat naast de meter, seconde en kilogram ook de ohm
(weerstand) en farad (capaciteit) kende. Het vaststellen van internationale
standaarden vergde nauwkeurige metingen, waarbij het werk over verschillende
laboratoria werd verdeeld. Wellicht hadden Onnes' weerstandsmetingen in Delft te
maken met de positie van Bosscha als Nederlands belangrijkste vertegenwoordiger
op internationale metrologische conferenties.
Op drieërlei wijze wierp kwantitatief natuurkundig onderzoek dus zijn vruchten af:
het leidde tot wetten, tot instrumenten en tot standaarden. Zou die grote betekenis,
vroeg Onnes zich af, in de nabije toekomst ook gelden? Een retorische vraag.
Waarna de nieuwbakken hoogleraar een pretentieus programma ontvouwde. Hij
zou ‘de eenige nieuwe richting in het natuurkundig onderzoek, welke op dit oogenblik
is te overzien’ aanpakken: het
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doorgronden van ‘het wezen der moleculen’ en het verklaren van natuurkundige
eigenschappen ‘uit bouw, samenvoeging en beweging der moleculen’.
Talrijk zijn de moeilijkheden aan de oplossing van dit vraagstuk verbonden
omdat het molecuul zelve voor ons niet toegankelijk is. Bij de
samengesteldheid der wetten, welke den samenhang der physische
eigenschappen met aard en beweging der moleculen beheerschen, mogen
wij het reeds een belangrijke stap rekenen, wanneer het gelukt
17
benaderingswetten op te stellen.
Het meten - onder uiteenlopende omstandigheden - van stofeigenschappen als
dichtheid, uitzettingscoëfficiënt, wrijvingscoëfficiënt, brekingsindex,
geleidingsvermogen, enzovoort moest naar die benaderingswetten de weg banen,
waarbij het de specifieke taak van de ‘moleculaire natuurkunde’ was om de
opgestelde benaderingswetten kwantitatief te ‘toetsen [...] aan steeds meer
nauwkeurige gegevens’. Zoals de wet van Kepler bij benadering de ellipsbanen van
de planeten beschreef, en uit de bepaling van de afwijkingen in de baan van Uranus
het bestaan van Neptunus kon worden voorspeld, zou ook in de moleculaire fysica
de studie van de afwijkingen van opeenvolgende benaderingswetten een ‘bron van
nieuwe ontdekkingen’ blijken.
Als voorbeelden haalde Onnes Van der Waals' toestandsvergelijking en wet der
overeenstemmende toestanden aan. De eerste had zijn basis in de
aantrekkingskracht en het eigen volume van de moleculen, de tweede in de
‘gelijkvormigheid’ van hun bewegingen - zoals Onnes in zijn Algemeene theorie der
vloeistoffen (1881) zelf had aangetoond. Fysici mochten blij zijn met
benaderingswetten als die van Van der Waals: ze gaven ‘een nieuwen spoorslag
aan het metend onderzoek’. En de wet der overeenstemmende toestanden zou een
‘geheele omkering’ op het gebied van de bepaling van fysische constanten
teweegbrengen, resulterend in benaderingswetten met een bredere geldigheid, en
met als bijzonderheid dat elke afwijking een ‘vingerwijzing’ opleverde in het onderzoek
naar het ‘wezen der moleculen’. Omdat die afwijkingen, naarmate de
benaderingswetten beter uitpakten, steeds kleiner werden, moest de meetapparatuur
navenant aan nauwkeurigheid winnen. Waarna Onnes met profetische blik aangaf
hoe zijn Natuurkundig Laboratorium op dit alles zou inspelen:
Eenerzijds worden de pompen van Cailletet en Pictet [twee pioniers op
het gebied van lage temperaturen] daardoor tot onmisbare
laboratoriumwerktuigen, anderzijds moet tegenwoordig een deel van een
physisch laboratorium [wat
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betreft de aandacht voor nauwkeurigheid] op astronomische leest
geschoeid zijn. Het moet voorzien zijn van instrumenten, wier
eigenaardigheden geheel bekend en in registers opgeteekend zijn, en
18
van localen geschikt om deze instrumenten met vrucht te gebruiken.
Na het belang van de samenwerking tussen fysica en chemie te hebben benadrukt,
was Onnes toe aan zijn slotakkoord. Kwantitatief onderzoek, zo zei hij, verdiende
‘de eereplaats’ in het laboratorium ‘omdat ik het nawerken van onderzoekingen, die
met klassieke nauwkeurigheid zijn verricht, de beste leerschool voor opleiding tot
natuurkundige in den waren zin des woord acht’. Het ‘bloote waarnemen van een
verschijnsel volgens bepaalde voorschriften’ had in zijn ogen ‘iets onbevredigends’.
Doch het quantitatief onderzoek sluit in de nauwkeurigheid van de uitkomst
de contrôle in zich, waardoor men met voldoening de vruchten van eigen
arbeid aanschouwen kan.
Het eischt voor alles eene heldere voorstelling van de grootheden, welke
men meten wil. De wensch om met de aangewezen hulpmiddelen de
uiterste nauwkeurigheid te bereiken leert hunne doelmatigheid beseffen
en dwingt den onderzoeker tot zorgvuldigheid en volharding. Slechts door
zelfcritiek en methode kan de uitkomst verkregen worden, die
zelfvertrouwen schenkt.
En door de volledigheid, met welke men bij het quantitatief onderzoek
zich van elk verschijnsel rekenschap moet geven, kan in menig oog de
19
gave ontwikkeld worden om nieuwe verschijnselen op te merken.
Later zou Hendrik Casimir, die in 1926, kort na Onnes' dood, in Leiden natuurkunde
ging studeren en van zijn ervaringen verslag deed in Het toeval van de werkelijkheid,
opmerken dat het ‘door meten tot weten’-dictaat veel kwaad heeft gedaan.
‘Kwalitatieve waarneming moet voorafgaan aan kwantitatieve meting,’ schreef
Casimir, en: ‘door te vroeg opstellingen te maken voor metingen kunnen we zelfs
20
de mogelijkheid nieuwe verschijnselen te vinden teniet doen.’ Onnes (die volgens
Casimir overigens ‘een veel te goed fysicus [was] dan dat hij zich aan zijn eigen
21
bekrompen regel zou houden’ ) was het klaarblijkelijk met die opvatting oneens.
Onnes sloot zijn oratie af met een eerbetoon aan de ‘klassieken’.
Maar evenzeer als door nieuwheid behooren onderzoekingen uit te blinken
door degelijkheid. En die degelijkheid wordt gekweekt, wanneer men de
klassieken zoo bestudeert als noodig is om met vrucht hunne metingen
te herhalen. Ook de natuurkunde heeft hare klassieken, wier studie de
altijd frissche bron van
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nieuw inzicht en bezieling voor wetenschappelijk werken is.
Zij leeren, dat men de verschijnselen volgen moet tot aan de grens, welke
met den algemeene stand der wetenschap overeenkomt. In tegenstelling
met die richting, welke in de tegenwoordige wetenschappelijke literatuur
op een menigte opstellen de schijn laadt van het streven des schrijvers
om zijn naam aan zooveel mogelijk verschijnselen te verbinden, wensch
ik dan ook aan de hand der klassieken het wetenschappelijk plichtsgevoel
22
te ontwikkelen, dat volledig en grondig onderzoek eischt.
Waarna het verplichte rondje dankzeggingen inzette. De curatoren werden bedankt
voor het geschonken vertrouwen. Maar steun voor zijn ideaal, te weten in Nederland
‘ten minste één natuurkundig laboratorium van den eersten rang’ - dat Onnes naar
Huygens wilde vernoemen ‘als lang verschuldigde hulde van het volk, dat onder
zijne grootste zoonen dezen evenknie van Newton telt’ - verwachtte hij niet van dit
college. Die steun hoopte Onnes, à la John Hopkins in Baltimore en de hertog van
Devonshire in Cambridge, ooit nog eens van een particuliere mecenas los te peuteren
- de mogelijkheid van staatssteun op Duitse schaal kwam niet eens bij hem op.
Maar eerst moest het wetenschappelijk peil van de Leidse natuurkunde omhoog en
zolang dat proces liep was financiële steun van de curatoren broodnodig. ‘Wil mij
dien steun niet onthouden.’
Tot besluit richtte Onnes zich tot de studenten en zette hij uiteen wat hij met zijn
onderwijs beoogde.
De universiteit moet de kweekplaats van het ideale streven zijn. De spes
patriae wordt aan haar toevertrouwd niet enkel om toegerust te worden
met die kennis, welke het maatschappelijk organisme noodig heeft om
te bestaan en te werken, maar vooral ook omdat zij te midden van het
volk die bezieling voor edele drijfveren zal verspreiden, welke de
onmisbare grondslag van een krachtig volksbewustzijn is. Onthoud mij
uwe medewerking niet, wanneer ik in het aankweeken van den zin van
wetenschappelijk onderzoek meer dan in het mededeelen van uitkomsten,
mijn deel tracht bij te dragen, om de bevordering der wetenschap te maken
tot eene zaak des volks.
23
Ik heb gezegd.
Opvallend in de oratie is de centrale positie die Onnes inruimde voor fysisch
onderzoek. Dat was nieuw. Wie de oraties van de Nederlandse hoogleraren
natuurkunde vóór Kamerlingh Onnes doorneemt, valt op dat ze vrijwel nooit in engere
24
zin over natuurkundig onderzoek gaan. Van Rees (Utrecht, 1838) gaf een portret
van de medicus Bleuland, Rijke (Leiden, 1845) behan-
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delde zijn voorganger Uijlenbroek, Buys Ballot (Utrecht, 1846) sprak ‘over de
noodzakelijkheid eener veelzijdige beoefening van wetenschap’ en Mees (Groningen,
1868) noemde in zijn oratie ‘onderwijs in de natuurwetenschappen een noodzakelijk
bestanddeel van elke beschaafde opvoeding’. Steeds was er sprake van identificatie
met natuurwetenschap in bredere zin en met de vormende waarde van
natuurwetenschap. Men voelde zich niet zozeer fysicus als wel hoogleraar, met als
taak de studenten op te voeden tot hoeders van het heil der natie. Het doen van
25
zelfstandig onderzoek had in deze opvatting geen prioriteit, onderwijs ging voor.
Wetenschap, zo meenden Onnes' voorgangers, stond voor Verlichting en
beschaving. Het ware was tevens het goede, wetenschappelijke kennis had zedelijke
waarde, leidde tot een beschaafde maatschappelijke orde. De Utrechtse zoöloog
Pieter Harting, die juist in 1882 met emeritaat ging, had het niet op de specialisten
die de Duitse universiteiten afleverden. ‘Zij blijven opperlieden en worden nooit
26
architecten,’ schreef hij in 1858 en een kwart eeuw later vond hij dat nog.
De opkomst van het onderzoeksethos kreeg in Nederland in het laatste kwart van
de negentiende eeuw zijn beslag. Lorentz stopte januari 1878 als aantredend Leids
hoogleraar in de mathematische fysica in zijn oratie ‘De moleculaire theorieën in de
natuurkunde’ als eerste wél een stevige portie specialistisch fysisch onderzoek. Ook
zou hij zich ‘gelukkig rekenen’ als hij zijn studenten de gelegenheid kon bieden tot
27
‘eigen wetenschappelijk werk’. Lorentz zag het als zijn taak fysici af te leveren die
zich gespecialiseerd hadden in onderzoek, en geen leidsmannen van de natie. Dat
onderzoek was geen oefening in l'art pour l'art maar leverde kennis om de motor
van de maatschappelijke vooruitgaan draaiende te houden. Wetenschap had niet
zozeer zedelijk maar praktisch nut - al was de weg naar concrete toepassingen
soms lang. Met Lorentz meldde zich een generatie fysici aan het front die een
opleiding had genoten op de hbs. Dat gaf in het hooglerarencorps een verschuiving
in sociale herkomst: niet langer de ‘geleerde stand’ voerde de boventoon maar de
middengroepen. Wellicht verklaart dat, naast de stimulans van uitstekend
28
geoutilleerde practicumlokalen op de hbs, een andere blik op wetenschap.
De opkomst van de middengroepen, gevolg van een veranderend economisch
tij, had zijn weerslag op het intellectuele klimaat. Het sciëntisme, de opvatting dat
de methoden van de natuurwetenschap ook elders in de maatschappij op ruime
schaal toepassing verdienden, was wijdverbreid - al waren er ook tegenbewegingen
- en de uiterlijkheden en conventies van een standensamenleving zonder mobiliteit
29
ruimden het veld voor een prestatiemaatschappij vol dynamiek. In dat klimaat
grepen pioniers als Lorentz,
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Kapteyn, Van der Waals, Van 't Hoff, De Vries en Kamerlingh Onnes hun kans. Met
de ideële volksopvoeders en algemene cultuurdragers van vroeger hadden ze maar
weinig affiniteit. Hun favoriete plaats was het onderzoeksfront, onbereikbaar voor
de niet-ingewijde, autonoom in zijn verplaatsingen. De moderne onderzoeker was
professional en specialist.
Na afloop van de oratie bracht Lorentz in de Senaatskamer een ‘hartelijke harttoast’
uit op Heikes ‘voorstaan van ook andere beginselen dan door meten tot weten’. Tot
de vrienden die die nieuwe hoogleraar geluk wensten behoorden de heer en mevrouw
Bosscha, Haga, Legebeke, Snijders, Kerckhoff (allen uit Delft), Onnes' studiemaat
Mensinga, Korteweg, Van de Sande Bakhuyzen, Lorentz, en de heer en mevrouw
30
Van Bemmelen. Van de familie was alleen zus Jenny present. Moeder, Onno en
Menso zaten in Italië, Albert in Indië en Adolf in Groningen. Spijtig, maar het mocht
de pret niet drukken. Het was een mooie rede geweest, de kop was eraf. Komende
dinsdag ging Kamerlingh Onnes gevorderde studenten college geven in praktische
oefeningen. Voorlopig alleen onderwijs.
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12 Monstrum op de schop
Een ‘monstrum horrible visu’, zo karakteriseerde de Leidsche Studentenalmanak
van 1860 het gloednieuwe gebouw voor scheikunde, natuurkunde, anatomie en
fysiologie. Op de Kleine Ruïne aan het Steenschuur, een terrein dat sinds de ramp
met het kruitschip in 1807 braak lag, was voor 115.767 gulden een laboratorium in
1
eclectische stijl neergezet, naar een ontwerp van 's konings architect Henri Camp.
Oorspronkelijk was het gebouw op 200.000 gulden begroot maar dat vond de minister
te duur. De feestelijke opening van het complex was op 20 oktober 1859. Over het
esthetisch resultaat liepen de meningen uiteen. De Stad Leiden, dat in die jaren in
afleveringen verscheen, repte van ‘ruime gangen en sierlijke trappen’. Alles was
‘op hechte en groote schaal’ gebouwd, er was in de eerste plaats gelet op ‘luchtigheid
2
en licht’ en ook het hek was mooi.

Het laboratorium aan het Steenschuur, kort na de oplevering in 1859. De natuurkunde huisde
in de rechtervleugel.
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De studenten zagen het anders. Monsterlijk lelijk, oordeelde de almanak over de
3
‘nederigen voorgevel’ en het ‘bespottelijk, tweeslachtig bolvormig achterdeel’. En:
‘Was het slim, dat men nog vóór het gebouw gereed was, reeds aan het verbouwen
moest gaan, om de physische instrumenten voor togt te bewaren?’ Niettemin wilde
de kroniekschrijver voor het academisch jaar 1858-1859 aannemen dat het gebouw
aan de eisen voldeed: ‘Na al hetgeen er tot lof deezer nieuwe inrigting is gezegd
door Curatoren, Professoren en zelfs Studenten, moeten wij wel gelooven, dat zij
4
alleszins doelmatig is, en in een groote behoefte voorziet.’ Een jaar later stelde de
almanak dit gematigde oordeel in negatieve zin bij. ‘Heeft het [gebouw voor
natuurkunde] in allen deele voldaan aan de verwachting, die men er bij de inwijding
5
van koesterde? De algemeene opinie antwoordt ontkennend.’ Het nieuwe
laboratorium mocht meer ruimte bevatten, de organisatie van de praktische
oefeningen voor de studenten schoot tekort.
Al snel bleek het gebouw te klein. De situatie verbeterde toen fysiologie in 1867
een eigen laboratorium in de Zonneveldsteeg kreeg, direct achter het gebouw aan
het Steenschuur. Daarna werd dwars op de achterzijde een vleugel voor anatomie
gebouwd - het einde van het bolvormig achterdeel. Vanaf dat moment deelden de
chemie en de fysica het hoofdgebouw. In de directe omgeving, op de hoek van de
Nieuwsteeg en de Zonneveldsteeg, was een ijskelder, waarover de natuurkunde
het beheer voerde.
Het Leidse Fysisch Kabinet dateert van 1675, toen de hoogleraar in de
wijsbegeerte Burchard de Volder (1643-1709) van de curatoren toestemming kreeg
in de Nonnensteeg, naast de Hortus Botanicus, een huisje in te richten als Theatrum
6
Physicum. Het jaar ervoor had De Volder de Royal Society in Londen bezocht en
Robert Boyles proeven met de vacuümpomp maakten zo'n indruk dat hij zich
voornam de proefondervindelijke methode in zijn Leidse onderwijs te introduceren
- waarmee hij in Nederland vooropliep (in Europa waren enkele universiteiten hem
7
voor). De eerste vijf jaar spendeerde De Volder ƒ 2500 ter aanschaf van instrumenten
om ‘de waerheyt ende seekerheyt van die stellingen ende leeren, die in Physica
theoretica de studenten werden voorgehouden’ aan de hand van experimenten te
verduidelijken. Het trof bijzonder dat hij in de Leidse kopergieter Samuel van
Musschenbroek (1648-1681) een buitengewoon bekwaam instrumentmaker vond.
In 1742 promoveerde het Fysisch Kabinet in één klap tot de grootste verzameling
instrumenten ter wereld toen de curatoren de schitterende privécollectie van de dat
jaar overleden hoogleraar Willem Jacob 's Gravesande kochten. 's Gravesande had
jarenlang bij hem thuis aan het Rapenburg colleges gegeven waarin hij aan de hand
van proeven de leer van Newton
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propageerde - ook Voltaire liet zich in Leiden onderrichten. Veel van die proeven
nam hij op in zijn leerboek Wiskundige grondbeginselen der natuurkunde, door
proefondervindingen gestaafd, of inleiding tot de Newtoniaanse wijsbegeerte. Het
werd een internationaal succes en verschafte instrumentmaker Jan van
Musschenbroek (een neef van Samuel) een vracht werk. Toen de collectie 's
Gravesande naar het Fysisch Kabinet werd overgeheveld, ontstond direct een
nijpend ruimtetekort. Om de uitgedijde verzameling fatsoenlijk onderdak te bieden
werd het ‘bekrompen en vogtigh instrumentkamertje’ in de Nonnensteeg uitgebreid
met het daarnaast staande huisje.
In de negentiende eeuw raakte het Leidse Fysisch Kabinet achterop. Hoogleraren
van formaat hadden zich na 's Gravesande en Petrus van Musschenbroek (een
broer van Jan) niet meer aangediend. Bovendien was het zwaartepunt van het
wetenschappelijk bedrijf in de tweede helft van de achttiende eeuw van de
universiteiten verschoven naar genootschappen als de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen, Teylers Stichting (beide te Haarlem) en het Bataafsch
Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte (Rotterdam). In 1824 verhuisde
het Kabinet van Natuurkundige Werktuigen, zoals de naam inmiddels luidde, naar
een nieuwe behuizing op de hoek van de Papengracht en de Houtstraat (nu
onderdeel van het Rijksmuseum van Oudheden).
Ook die locatie was verre van ideaal. Toen Rijke in 1846 er een jaar had
gebivakkeerd, klaagde hij bij de curatoren dat zelfs tweederangs instellingen beter
8
behuisd waren. ‘De docent,’ aldus Rijke, ‘kan veeltijds de bewegingen der werktuigen
zelf niet zien en moet aan zijn toehoorders vragen wat er gebeurt, die hem alleenlijk
bij helder weder een voldoend antwoord kunnen geven.’
Wanneer men de warmtestof behandelt, moet men dikwijls zaken
verwarmen en dient men dus te kunnen stoken. Dit laatste is, door het
niet voorhanden zijn van een schoorsteenmantel, bijna onmogelijk; ik ben
dan ook dezen winter een paar malen genoodzaakt geweest met opene
vensters collegie te geven; doch ook dit baatte niet wanneer de
verbranding der houtskoolen eenigen tijd moest voortduren, want,
ofschoon ik mij daarenboven nog getroostte om voor en na het collegie
te staan in den togt van tegen elkander openstaande vensters, heb ik de
werking der rookdampen op mijne gezondheid toch op eene zeer
gevoelige wijze ondervonden. Met welke gevarigheden het behandelen
der elektriciteit gepaard moet gaan, zal ieder in het oog vallen, die met
de grootte der vereischte werktuigen en de beperktheid van het locaal
9
bekend is.
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Maar het waren pas klachten over het laboratorium van de chemicus Van der Boon
10
Mesch die de curatoren tot actie bewogen. Op 13 februari 1851 schreven 21 Leidse
ingezetenen, onder wie een aantal fabrikanten, aan de curatoren dat er veel te
weinig plaatsen waren om de lessen van Van der Boon Mesch te volgen. ‘[Z]eer
velen der hoorders,’ aldus de groep van 21, ‘[blijven] door gedrang en afstand,
geheel verstoken [...] van het zien der proeven en voorbeelden, die zooveel bijdragen
11
tot opheldering van het gesprokene en waardoor men meestal de toepassing mist.’
Ook studenten klaagden: zij vonden het Chemisch Laboratorium ongeschikt voor
het doen van praktische oefeningen en lieten dat de curatoren tot tweemaal toe
12
weten. Onder hen de latere hoogleraren A.C. Oudemans, J.M. van Bemmelen, J.
Bosscha en R.S.T. Modderman. Hier konden de curatoren moeilijk doof voor blijven
en zo kwam de weg vrij voor de nieuwbouw aan het Steenschuur.

Rigoureuze herinrichting
Toen Heike Kamerlingh Onnes op 19 september 1882 het Leidse
natuurkundelaboratorium van Rijke overnam, was daar sinds de oplevering in 1859
nauwelijks iets veranderd. Wie de zij-ingang van de noordvleugel, tegenover het
gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Langebrug, binnentrad,
13
kwam in een kleine vestibule annex trappenhuis (zie de plattegrond). Op de eerste
verdieping huisde de verzameling kostbare instrumenten - in 1879 merkte Rijke
trots op dat zijn oude spullen ‘nu nog even goed te gebruiken zijn als toen 's
14
Gravesande ze anderhalve eeuw geleden in handen kreeg’. In het souterrain
werden brandstoffen bewaard en ook was daar een bescheiden werkplaats. Links
van de vestibule was de hoogleraarskamer (A), rechts de balanskamer. Daarachter
bevonden zich twee werkkamers van 8 bij 6 meter (C/D en E; bestemd voor studenten
die onder leiding van assistent Sissingh praktische oefeningen wilden doen), de
dubbel zo grote collegekamer (F/G) en de werkkamer van de hoogleraar (H).
Zodra Onnes in het laboratorium poolshoogte had genomen wist hij dat alleen
een rigoureuze herinrichting zijn plannen kon redden. Toen Rijke het Steenschuur
betrok mocht het gebouw wellicht ‘aan de eischen des tijds’ hebben voldaan,
inmiddels was het hopeloos verouderd. ‘Stilstand is hier sinds dien tijd echter zoozeer
achteruitgang geweest,’ verdedigde Onnes op 1 april 1884 tegenover de curatoren
zijn verbouwingsplannen, ‘dat het laboratorium nu zelfs verre achterstaat bij dat der
Polytechnische School te Delft en der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.’
Een maand na zijn aantreden, november 1882, had Onnes Van der Waals
gevraagd of hij zijn plannen voor een nieuw Amsterdams laboratorium
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Plattegrond van de natuurkundevleugel van het laboratorium aan het Steenschuur, 1882.
De ingang was rechts, aan de Langebrugzijde. A: hoogleraarskamer, C/D/E: werkkamers,
F/G: collegekamer, H: werkkamer hoogleraar (1 behoorde tot fysiologie).
15

wilde toesturen, zodat hij de curatoren onder druk kon zetten. Na stevig getouwtrek
16
met een tegenstribbelend gemeentebestuur kon Van der Waals zijn nieuwe
onderkomen aan de Plantage Muidergracht in 1883 betrekken (kosten: ƒ 90.000).
Het gebouw had aparte werkruimtes voor onderzoek op het gebied van magnetisme,
17
statische en galvanische (stromende) elektriciteit, licht, geluid en warmte. In Leiden
was van dat alles in de verste verte geen sprake. Wie een vergelijking met het
buitenland trok, aldus Onnes, kon niet anders dan constateren dat aan het
18
Steenschuur sprake was van ‘een toestand van verval’.
Maar Onnes zat niet bij de pakken neer en vooruitlopend op de aanpassing van
zijn laboratorium begon hij alvast een interne reorganisatie. De eersten die
ondervonden dat de nieuwe hoogleraar-directeur er radicaal andere opvattingen op
na hield dan zijn voorganger, was het personeel. Op
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13 november 1882, de maandag na de oratie, kregen mechanicus C.W. Kouw (die
tot dan toe custos heette) en amanuensis G. Veere te horen dat hun werktijd was
bepaald op tien uur per dag. Bovendien moesten Kouw en assistent Sissingh hun
19
bezigheden voortaan in een werkboekje aantekenen. De eerstvolgende zondag
trok Onnes bij de curatoren aan de bel met het verzoek om een ‘buitengewoon
subsidie’ ter grootte van ƒ 1724 om Kouw aan een ‘fijne’ en ‘grove’ draaibank te
20
helpen en hem met ‘diverse gereedschappen en hulpmiddelen’ uit te rusten.
Gebruikelijk was het zo'n initiatief te bewaren voor de rond 1 mei in te dienen
jaarbegroting, maar Onnes achtte zijn aanvraag ‘van zoo ingrijpend belang’ dat hij
daar niet op kon wachten.
In één moeite door verzocht Onnes het voor 1883 toegestane bedrag voor
aanschaf en onderhoud van instrumenten en hulpmiddelen op te hogen van ƒ 1340
(nog door Rijke opgevoerd) tot ƒ 2500. Alleen dan kon het Leidse Fysisch Kabinet
de huidige ‘bescheiden positie’ vasthouden: ‘beantwoorden aan de matige eischen
van eene universiteit van den tweeden rang.’ Nu bleef het totaal aan subsidie ver
achter bij chemie, waar de anorganicus Van Bemmelen ƒ 3000 kreeg en de organicus
Franchimont ƒ 5000. En dat terwijl de vooruitgang in de natuurkunde de ‘laatste tijd
niet voor die in de chemie hoeft onder te doen’. ‘Niet minder valt dit daardoor in het
oog,’ schreef Onnes diplomatiek, ‘dat zelfs bij het nauwgezet beheer van prof. Rijke
zeer belangrijke richtingen van onderzoek niet meer tot hun recht konden komen.’
De situatie met Kouw - die Rijke had geassisteerd bij wetenschappelijk onderzoek
en het voorbereiden van collegeproeven - was inderdaad buitengewoon. Toen
Onnes hem vroeg welke instrumenten hij de zeven jaar van zijn aanstelling had
geproduceerd, kon hij slechts ‘een niet zeer te roemen commutator en een paar
voetjes’ laten zien. Maar zodra Onnes zijn mechanicus met - goedvinden van collega
Van de Sande Bakhuyzen - in de werkplaats van sterrenkunde aan het werk zette
(waar Kouws broer instrumentmaker was), kwam hij binnen een paar dagen met
‘een fraai steltafeltje’ op de proppen. Gaf de man goede spullen en zijn waarde voor
het kabinet zou enorm toenemen.
De curatoren hielden de boot af. Dat de nieuwe hoogleraar wensen op tafel zou
leggen, kwam niet onverwacht, maar dit was wel ‘wat heel haastig’. Rijke had nooit
om die twee draaibanken gevraagd, klaagde curator Kist in een interne notitie, en
bovendien was men juist van plan ƒ 6000 voor het sterrenkundig observatorium aan
te vragen, in een periode dat de Staten-Generaal wilden bezuinigen. Onnes' wensen
hadden de sympathie van de curatoren, was officieel de reactie, maar omdat de
minister een reeds in behandeling zijnde begroting toch niet zou ophogen diende
de aanvraag
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doorgeschoven te worden naar de begroting voor 1884.
Onnes berustte niet maar kwam met een gewijzigde aanvraag waarin hij zijn eisen
opschroefde. Behalve de ƒ 1160 extra voor instrumenten vroeg hij ditmaal bovendien
ƒ 200 in verband met de langere werkdagen (‘warmte, water, licht, onderhoud, etc.’),
ƒ 600 voor proeven en onderzoekingen en ƒ 40 voor ‘tabellen, tafels, werktekeningen,
platen, etc.’. Verder was het jaarsalaris van ƒ 400 voor de amanuensis bij de nieuwe
22
werktijden echt te laag, minstens ƒ 200 meer zou redelijk zijn. Natuurlijk kreeg
23
Onnes januari 1883 opnieuw nul op het rekest - curator Baron Sloet van den Beele
kwam speciaal naar het Steenschuur om de nieuwe hoogleraar op het hart te drukken
het ‘hardloopen’ te staken (waarna beide heren nog uitvoerig spraken over ‘Rijke's
24
tegenwerking’ en ‘het geldopslorp Atjeh’ ) - maar de curatoren en Den Haag waren
er inmiddels van doordrongen dat Onnes uit een heel ander hout gesneden was
dan Rijke.
In een notitie ‘Dringende eischen voor het natuurkundig onderwijs’ zette Onnes
25
zijn plannen uiteen. Voor de medici moesten er een collegekamer met 60 zitplaatsen
komen, een werkzaal voor praktische oefeningen en een donkere kamer. Ook
beginnende ‘philosophen’ moesten een werkzaal krijgen, tevens te gebruiken als
collegekamer, waar de investigationes selectae zouden plaatsvinden. Verder een
zaal met practicumproeven (met vaste opstellingen) en een collegekamer voor
Lorentz. Meergevorderde natuurkundigen (in eerste instantie werd gedacht aan
twee studenten en een promovendus) wilde Onnes ieder een eigen vertrek geven,
waar ze ongestoord konden experimenteren. Zelf wilde hij een ‘privaatlaboratorium’
voor wetenschappelijk onderzoek en een ‘spreekkamertje’. Twee ruimten zei hij
nodig te hebben voor het opstellen van ‘nauwkeurigheidstoestellen’: een kamer voor
een balans, een klok en een barometer, en een ‘zaal voor toestellen van electrische
en magnetische metingen’, vrij van ‘ijzermassa's’. Ten slotte wilde Onnes een
werkplaats, een ruimte voor een gasmotor, en een ruimte om Rijkes oude collectie
fysische instrumenten te parkeren.
Tot de ‘verdere eischen en desiderata’, die Onnes niet in zijn definitieve
bouwplannen opnam, behoorden een kamer voor assistent Sissingh, een woning
voor custos Veere en een ‘een privaatlaboratorium’ voor professor Lorentz. In een
eerdere versie van de plannen was die laatste ruimte nog op de eerste verdieping
26
gepland, maar bij nader inzien was er geen plek voor.
Waarom heeft Onnes niet om een nieuw laboratorium gevraagd? Nog afgezien
van het bezwaar dat zijn programma vele jaren vertraging zou oplopen, was er het
simpele feit dat zo'n nieuw laboratorium al vele malen aan de chemie was beloofd.
Al in 1873, toen Van Bemmelen en Franchimont de
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zieke Van der Boon Mesch opvolgden, overwoog de minister Leiden een tweede
chemisch laboratorium te gunnen, en wel speciaal voor organische chemie - pas in
1901 was het zover. Ook anorganische chemie werd nieuwbouw in het vooruitzicht
gesteld. Diverse plannen werden op de rijksbegroting opgevoerd - en met dezelfde
vaart weer afgevoerd. Het zou tot 1917 duren eer ook dat deel van de chemie zijn
biezen pakte om een Jugendstilonderkomen in Vreewijk (nu de Hugo de Grootstraat)
te betrekken, tegenover de broeders van organische chemie.
Intussen wachtte Kamerlingh Onnes met smart op de dag dat hij het gebouw aan
het Steenschuur voor zich alleen zou hebben. Bij het opstellen van de plannen tot
herinrichting en uitbreiding van het Natuurkundig Laboratorium hield hij er rekening
mee dat de chemievleugel hem zou toevallen, maar was wel zo wijs zich er niet
afhankelijk van te maken. Daarvoor was de situatie te onzeker. Het ene moment
fantaseerde Onnes samen met Bosscha hoe hij de extra vleugel gaandeweg zou
inrichten, het andere verzuchtte hij dat op een nieuw gebouw voor de chemie weinig
27
kans bestond. Soms maakte de overheid misbruik van deze onzekerheid door een
voorstel tot uitbreiding van het Natuurkundig Laboratorium te blokkeren onder
28
verwijzing naar de ruimte die Onnes zou toevallen.
De herinrichting van de natuurkundevleugel zoals deze in de periode 1883-1885
haar beslag kreeg bestond uit een interne verhuizing en een verbouwing. De
verhuizing betrof het kabinet, dat roemloos naar de zolder verdween. In een
toelichting aan de curatoren, die hij op 1 november 1886 in het vernieuwde
laboratorium ontving en rondleidde, verzekerde Onnes dat de ‘kostbare verzameling’
29
een ‘wel is waar uiterst bescheiden, maar toch doelmatige plaats’ had gekregen.
Op zolder waren kachels gekomen die voor ‘genoegzame droogte’ zorgden, en een
paar nieuwe ramen lieten ‘toereikend licht’ door. Ook was met verven en stukadoren
begonnen om de zolder ‘een wat aangenaam voorkomen’ te geven. Vitrinekasten
om de ‘uit historisch oogpunt zoo kostbare verzameling van 's Gravesande’ netjes
in op te stellen, waren aangevraagd.
Begin 1887 verhuisde een aantal optische instrumenten naar de Sterrewacht.
Het ging om een partij lenzen die nog door Constantijn en Christiaan Huygens waren
geslepen, een der eerste slingeruurwerken ‘met cycloidale boogjes’ (wat een
constante slingertijd garandeerde), een planetarium en wat oude globes. ‘Niet zonder
weemoed,’ schreef Onnes oktober 1887 in zijn jaarverslag, ‘kon ik de van onze
groote landgenoot Huygens afkomstige voorwerpen afstaan.’ Graag had Onnes in
navolging van buitenlandse laboratoria met zijn verzameling op zolder gepronkt, zei
hij, maar bij gebrek aan steun ‘hoeft aan de vervulling van een zoo ver liggende
wensch wel niet te
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worden gedacht’. Jarenlang leidden de glorieuze instrumenten van weleer op
zolder een stil bestaan, tot C.A. Crommelin zich hun lot aantrok en de collectie in
de jaren dertig tot basis maakte van het Nederlandsch Historisch
Natuurwetenschappelijk Museum (voorloper van Museum Boerhaave).
Om het onderwijs niet te ontwrichten had de verbouwing plaats in de zomers van
1884 en 1885. Op de benedenverdieping van de natuurkundevleugel kwam over
de volle lengte een centrale gang, met aan weerskanten vijf ruime vertrekken
bestemd voor praktische oefeningen van gevorderde studenten en wetenschappelijke
onderzoekingen. De ingreep was geïnspireerd op het in 1879 geopende
31
natuurkundelaboratorium van Friederich Kohlrausch te Würzburg - Onnes had de
32
Duitse kampioen van de precisiemetingen gevraagd om een plattegrond. De Leidse
gang mondde uit in de centrale vestibule (kamer 1), welke ruimte Onnes bestemde
33
voor ‘magnetische metingen’ - zijn eerste annexatie, met goedvinden van T. Zaaijer,
34
hoogleraar-directeur van het Anatomisch Kabinet en de collega's van chemie.
Extra voordeel van de centrale gang was dat de betreffende muren enkele op de
eerste verdieping geplaatste, zware stenen platen konden dragen, zodat practicanten
er met trillingsvrije opstellingen konden werken.
Het plan voor de verbouwing had Onnes op 1 april 1884 bij de curatoren
35
ingediend. Geraamde kosten: ƒ 8000. Aan buitengewone subsidie was voor dat
jaar ƒ 3800 beschikbaar, waarvan ƒ 2000 bestemd was voor de aanschaf van een
gasmotor (die in een apart gebouwtje in de tuin kwam te staan, hoek
Langebrug-Zonneveldsteeg). Resteerde ƒ 1800, volgens de Rijksbouwkundige juist
voldoende voor de nieuwe collegekamer. Onnes vond dat bedrag ‘in deze tijden
niet te versmaden’, maar tegelijk was het ‘maar een druppel in den emmer, waar
het er op aankomt de hulpmiddelen voor de proefondervindelijke natuurkunde op
den voet te brengen van die der universiteiten van den tweeden rang in het
buitenland’.
Maar er kan ten minste iets geschieden om het mogelijk te maken, dat
de ondergetekende niet aan talentvolle jongelieden, die financieel
onafhankelijk zijn, den raad zou moeten geven om zoo spoedig mogelijk
een zoo gebrekkig laboratorium als het Leidsche tegen een beter in het
buitenland te verwisselen.
Er was dus een tekort van ƒ 6200. Nu was Onnes niet voor één gat te vangen: hij
wist dat de aanbesteding ten behoeve van het jaarlijkse onderhoud aan de
universiteitsgebouwen ƒ 3000 lager was uitgevallen dan geraamd, en wat was er
mooier dan dat geld aan zijn verbouwing te spenderen? Anders:
zoo zal de ondergetekende waarschijnlijk in de noodzakelijkheid gebracht
worden in den volgenden cursus te kiezen tusschen het weigeren van de
gelegen-
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heid [aan Sissingh] van eene dissertatie over een proefondervindelijk
onderwerp te schrijven, of het opheffen van de oefening voor
meergevorderden, welke door deze zoozeer op prijs worden gesteld.
De curatoren waren onder de indruk en stuurden bouwtekeningen en twee
‘memoriën’, waarin Onnes zijn wensen omtrent onderwijs en praktische oefeningen
36
nog eens toelichtte, vergezeld van een ‘gunstig advies’ naar de minister. Het mocht
37
niet baten: Onnes moest het doen met de ƒ 1800. Een jaar later kwam alles toch
nog goed, al raakte augustus 1885 een metselaar dodelijk verwond toen hij tijdens
verbouwingswerkzaamheden in het laboratorium bedolven werd door het puin van
38
een instortend gewelf. De gang fungeerde tevens als bergplaats voor gereedschap,
chemicaliën en glas. Ook de glasblaastafel stond er opgesteld. Inmiddels hadden
de praktische oefeningen voor ‘eerstbeginnenden’, waaronder tientallen medici, een
plekje op de eerste verdieping gekregen. De gevorderden werkten beneden Sissingh promoveerde in 1885.
Nieuwe zalen zijn mooi, ingerichte nieuwe zalen nog mooier. Om het laboratorium
van stroom te voorzien, onder andere nodig bij de collegeproeven en de practica,
kwamen er Bunsenelementen (accu's) en een dynamo,

Plattegrond van het Natuurkundig Laboratorium, inclusief de uitbreidingen uit de periode
1890-1904. De lokalen A (hoogleraarskamer) t/m 1 (trillingsvrije magnetische zaal) vormden
na de verbouwing van 1883-1885 de benedenverdieping van het hoofdgebouw. Het cryogeen
laboratorium begon in lokaal E met de installaties voor vloeibare zuurstof en lucht. De
waterstofliquefactor kwam in Aa, de heliumliquefactor in E'. C, G en H waren tot circa 1900
in gebruik voor optische experimenten (de Lorentz-serie, zie hoofdstuk 15). De overige
ruimten boden plaats aan werkplaatsen (waaronder glasblazerij U) en machines. Smederij
en gasmotor zaten in J, vanaf 1906 locatie voor theoretische fysica. Op de eerste verdieping
van het hoofdgebouw (Q en M) zat het practicum voor jongerejaars. De scheikundevleugel
is niet aangegeven, wel de contouren van de anatomievleugel (dwars op het hoofdgebouw)
en het laboratorium voor fysiologie.
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aangedreven door de nieuwe gasmotor. In 1904 blikte Onnes in zijn rectorale rede
terug:
Wat is er te Leiden al niet verbeterd in de laatste 20 jaren! Men
herinnere zich de batterij van 60 Bunsenelementen, die, toen er nog geen
enkel krachtwerktuig was, onder persoonlijk toezicht, op straffe dat zij
anders spoedig onbruikbaar werd en de electrische lamp niet goed
brandde, dagelijks ineengezet en uiteengenomen moest worden. Men
denke aan den eerste gasmotor, welks vliegwiel dikwijls eerst in beweging
kwam nadat directeur en ondergeschikten zich buiten adem hadden
39
gewerkt [...].
Tot de aanwinsten uit de eerste jaren behoorden een bifilaire (heen en weer
gewikkelde) magnetometer, een kwikluchtpomp, een rheostaat (‘verzamelaar’ van
zonlicht) en een nicolprisma om gepolariseerd licht te maken (1883-1884); twee
draaibanken, variometer, magnetometer van Kohlrausch, gramm-machine (dynamo)
en Cailletet-pomp (1884-1885); een bifilaire galvanometer, een Wroblewski-bus (om
vloeibare gassen in op te vangen) en een reservoir van Cailletet voor
gecomprimeerde gassen (1885-1886) - de moleculaire richting was niet vergeten.
Om collegekamer, werkzaal voor medici, drie werkkamers voor gevorderden,
magnetische zaal en machinekamer van spullen te voorzien, zette Onnes ƒ 5400
op de begroting voor 1886 - hij kreeg het zonder slag of stoot. Nadat een tweede
40
assistent (P.H. Doyes) en een instrumentmaker (J.J. Curvers) waren aangesteld,
een 15 pk Westinghouse-stommachine met verticale ketel in gebruik was genomen,
het gebouw was geverfd en het Kabinet van Natuurkundige Werktuigen omgedoopt
was in Natuurkundig Laboratorium en Kabinet, kon Onnes terugzien op een
geslaagde aanloopfase.
Niet dat alles naar zijn zin was, altijd bleef er wat te klagen. Uit het jaarverslag
1887-1888: ‘Ruimte is onvoldoende voor de te verrichten werkzaamheden, in 't
bijzonder loopt de gezondheidstoestand van het personeel voortdurend gevaar,
terwijl de voorzorgen voor brand en ontploffing onvoldoende zijn.’ En twee jaar later:
‘Het ketelhuis is zoo bouwvallig dat zelfs een arme fabrikant in zulk een toestand
niet zou berusten. Een flink machinegebouw is onmisbaar, zoo als het nu is lijdt de
stoomketel schade.’ In 1891 werd de jeremiade aangevuld met: ‘Zonder levensgevaar
kan zich iemand niet meer op het dak begeven. Na al de vertoogen omtrent dien
gebrekkigen toestand tot U gericht kan ik de verantwoordelijkheid van dien toestand
en zijne mogelijke gevolgen aan de Regeering overlaten.’ Onnes ging door tot de
zaak in orde kwam. Uit het jaarverslag 1892-1893: ‘Afdoende verbetering mag
tegemoet worden gezien.’
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Toen het onderwijs aan eerstbeginnenden, onder wie aanstaande medici, in 1886
op orde was, waren de meergevorderden aan de beurt. Onvermoeibaar en met
grote wilskracht bestookte Onnes de curatoren en het ministerie met verzoeken om
steun, neergelegd in een stroom brieven, memories, pleidooien en toelichtingen.
Zijn Groningse studievriend Tellegen, aan wie Onnes de stukken ter inzage had
opgestuurd, nam zijn petje af: ‘Ik bewonder de volharding [...], waarmee ge hebt
gereageerd en waardoor het u gelukt is zoveel te verkrijgen. Maar wat heeft dat ook
41
eene correspondentie gekost.’ De curatoren werden wel eens moe van alle
dadendrang. Toen Onnes december 1886 om ƒ 3200 vroeg, bestemd voor de
aankoop van een (reeds gehuurde) stoommachine en voor gas en water in de
nieuwe lokalen, buiten de begroting om, waren de interne reacties korzelig. ‘Onze
veeleischende Professor zal de tering wat naar de nering moeten zetten,’ tekende
curator Kist aan. Ook collega Fock vond het moment ‘zeer slecht’ gekozen, ‘maar
misschien handelt hij in overleg met de ambtenaren van 't departement en heeft hij
42
hen reeds omgepraat’.
Op Onnes' verlanglijstje stonden een derde assistent, de aankoop van
instrumenten en toestellen voor cursussen ‘moleculaire krachten’ en
‘electromagnetische metingen’ (passend bij beide onderzoekslijnen van het
laboratorium, zie hoofdstukken 15, 16 en 18), een voorraadmagazijn, een conservator
en meer ruimte. Het kwam allemaal in orde, al waren de investeringen fors en duurde
het soms even eer Den Haag over de brug kwam. In feite was Onnes druk bezig
een koudefabriek in het leven te roepen, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.
Maar uit tactische overwegingen gaf hij die activiteit low profile en schermde hij bij
de curatoren en het ministerie met de noodzaak van goed onderwijs. Juist door
expliciet en steeds opnieuw de onderwijskaart te spelen - in Amsterdam had Van
der Waals hetzelfde gedaan om zijn nieuwe laboratorium aan de Plantage
43
Muidergracht (in 1883 opgeleverd) erdoor te krijgen - wist Onnes het benodigde
geld voor zijn koudefabriek bij het Rijk los te peuteren.
Iedere gevorderde student beschikte in de nieuwe opzet over een eigen vertrek,
‘waar hij zijne toestellen aan zich zelf kan overlaten, om telkens wanneer hij er
44
tusschen andere college-uren de gelegenheid voor vindt, zijn arbeid voort te zetten’.
Wel moest Onnes ‘bijna voortdurend’ hulp verlenen - beide assistenten (na drie jaar
soebatten kreeg Sissingh in 1886 gezelschap van Doyer) hadden hun handen vol
aan het begeleiden van de practica boven. ‘Gewoonlijk wordt in het eene lokaal
reeds op zijn komst gewacht, terwijl hij in het andere nog inlichtingen omtrent de
werkzaamheden verstrekt,’ aldus de Memorie van Toelichting van de Staatsbegroting
voor 1890

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

187
in zijn (door Onnes geleverde) motivering voor het aanstellen van een derde assistent
bij natuurkunde.
Niettegenstaande dat de hoogleraar Kamerlingh Onnes al zijn tijd aan
het laboratorium geeft, is het hem nog niet gelukt tijd te vinden voor het
volbrengen van een eigen wetenschappelijk onderzoek, hetwelk toch bij
de ontwikkeling, tot welke hij zijne leerlingen thans heeft opgevoerd, voor
hen het meeste nut zou afwerpen en dan ook het voornaamste deel der
taak van den hoogleeraar in den experimentele physica vormt. De
aanstelling van een derde assistent zou derhalve in de opleiding der
45
meergevorderde natuurkundigen eene belangrijke verbetering brengen.
De Kamer was niet overtuigd. ‘Men meende dat de hoogleeraar Kamerlingh Onnes,
die volgens het schoolverslag 1887-1888 met slechts twee uren onderwijs in de
elementaire mechanica is belast en wiens assistent de practische oefeningen der
eerstbeginnende philosophen leidt, genoegzaam tijd heeft om zich te wijden aan
de practische oefeningen van de weinige, meer gevorderde philosophen,’ aldus het
Voorlopig Verslag. De minister wilde van Onnes weten hoe hij op deze kritiek moest
reageren. Kennelijk stond de hoogleraar experimentele natuurkunde te boek als
een verkwister. ‘In het algemeen werd betwijfeld,’ aldus de minister in zijn brief aan
Onnes, ‘of bij de besteding der gelden voor het onderwijs in de natuurkunde wel de
noodige zuinigheid werd betracht. Men meende te weten, dat daar soms zeer dure
werktuigen waren aangeschaft, waarvan het nut niet aan de kosten was
46
geëvenredigd.’
Onnes haastte zich in een uitvoerig schrijven alle misverstanden recht te zetten.
Zelfs in de vakanties werd er met de meergevorderde studenten doorgewerkt,
verdedigde hij zich, en herhaaldelijk kwamen ze 's avonds bij hem thuis om
theoretische zaken te bespreken. En een laboratorium dat uit het oogpunt van
onderwijs aan zo veel eisen moest voldoen, kon niet anders dan duur zijn. ‘Het moet
verwonderen,’ aldus Onnes, ‘dat het belang van de studie der moleculaire krachten
betwijfeld wordt in het land, dat een Van der Waals bezit.’ Geen geld, dan ook geen
47
cursus op dit gebied, en evenmin een voor ‘electromagnetische metingen’. De
minister verwerkte alles keurig in zijn Memorie van Antwoord, maar Onnes was er
niet gerust op. Via zijn student Kuenen, wiens vader (de liberale hoogleraar theologie
Abraham Kuenen) politiek goed was ingevoerd, zocht hij Kamerleden die bij de
48
begrotingsbehandeling een goed woordje voor hem wilde doen. Graag had hij de
Leidse liberaal Bool in zijn laboratorium rondgeleid, ‘waardoor U zich het best van
de juistheid van de verdediging door de Regeering zoudt kun-
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nen overtuigen’, maar een lichte bronchitis gooide roet in het eten. Wel was Bool
zo attent het blijde nieuws dat de Kamer alle begrotingsvoorstellen had aangenomen,
50
terstond naar Onnes te telegraferen.
Daarmee had Onnes zijn derde assistent, een magazijn (roodkoperen stangen,
zinken draden, ebonieten staven, werkstaal, caoutchoucstoppen, glaswerk,
51
huishoudelijke artikelen, chemicaliën, et cetera, in totaal ƒ 2000) en een serie
hulpmiddelen voor kunstmatige koude binnen. Voor ƒ 3000 kon hij aan spullen
aanschaffen, met nog eens ƒ 5000 in het verschiet. Eerder al was het laboratorium
voor circa ƒ 5000 van een elektrische inrichting voorzien - na bekwaam
onderhandelen met potentiële leveranciers had Onnes (die op de kleinste details
lette) een contract afgesloten met de in Den Haag gevestigde Nederlandsche
52
Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie. De installatie kon ‘in alle opzichten
flink’ genoemd worden, met een moderne schakeltafel, een Siemens-dynamo die
53
70 ampère bij 75 volt kon leveren en 31 accumulatoren. Eindelijk kon Onnes het
in zijn oratie geformuleerde wetenschappelijke programma vormgeven, samen met
zijn leerlingen.
Drie keer was de cursus moleculaire krachten van de begroting afgevoerd. Het
bracht Onnes in verlegenheid. In 1887 meldden zich in het laboratorium de eerste
studenten die zijn nieuwe cursus voor ‘eerstbeginnende philosophen’ hadden
doorlopen. Dat de gevraagde som in 1887 en 1888 was geweigerd, verlamde zijn
onderwijs aan meergevorderden. En pas als dat op orde was, wilde Onnes ruim
baan geven aan wetenschappelijk onderzoek van promovendi en doctoren. Maar,
zo schreef hij mei 1887 bij het indienen van de begroting, ‘ik [mag] toch wel nu reeds
mededeelen, wat mij voor den geest zweeft’. Waarna hij een pleidooi hield voor
specialisatie. ‘De concurrentie van onze wetenschappelijke instellingen met de
buitenlandsche reuzenlaboratoria schijnt mij bij de aanwezigheid van slechts drie
rijksuniversiteiten slechts daardoor mogelijk,’ aldus Onnes, ‘dat elk der laboratoria
54
meer bepaald werk maakt van één tak van het natuurkundig onderzoek.’ Leiden
had zijn keuze toen al bepaald: onderzoek naar de moleculaire theorieën van Van
der Waals, in het bijzonder de wet der overeenstemmende toestanden.
Daarvoor waren toestellen voor kunstmatige koude en samengedrukte gassen
nodig. Een greep: een grote en een kleine Pictet-pomp, een kleine compressor, een
bus chloormethyl, manometers, vacuümmeters, condensors voor ethyleen en
zuurstof, een stooktoestel voor het bereiden van ethyleen, toestellen van Wroblewski
55
en twee kubieke meter ethyleengas. De cursus moleculaire natuurkunde voor
meergevorderden was uitgevonden om de bouw van een cryogeen laboratorium
mogelijk te maken. Op 7 juni 1892 kon de eerste 20 cc vloeibare zuurstof worden
afgeschonken. De

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

189
ontstaansgeschiedenis van dat cryogene werk krijgt een apart hoofdstuk (hoofdstuk
14).

Een dynamisch laboratorium
Met de komst van een conservator - officieel beheerder van de verzameling
instrumenten, in de praktijk een soort onderdirecteur die het dagelijkse reilen en
zeilen aan het Steenschuur in goede banen leidde en zorgde dat alles draaide bestond het personeel van het laboratorium begin 1893 uit: prof. dr. H. Kamerling
Onnes (directeur), prof. dr. H.A. Lorentz (begeleiding practicum medici), dr. J.P.
Kuenen (conservator), dr. P. Zeeman (assistent), dr. L.H. Siertsema (assistent), dr.
M. de Haas (assistent), C.W. Kouw (mechanicus), J.J. Curvers (mechanicus) en G.
Veere (amanuensis). Verder was in het laboratorium een half dozijn leerjongens
actief, een opleidingsstelsel tot instrumentmaker waarmee Onnes in 1885 was
begonnen, dat steeds meer uitdijde en dat hem groot voordeel bracht (zie hoofdstuk
20). In tien jaar tijd was een ingedut Fysisch Kabinet omgevormd tot een dynamisch
laboratorium met unieke faciliteiten, waar de academische promoties elkaar in rap
tempo opvolgden en dat aan de vooravond stond van een serie grote ontdekkingen.
Was Kamerlingh Onnes tevreden met wat hij had bereikt? Het jaarlijkse ‘materieel
subsidie’ steeg van ƒ 2250 in 1883 (door Rijke aangevraagd) tot ƒ 6486 tien jaar
later. Vaak kwam daar nog een buitengewone subsidie van duizenden guldens
bovenop. Ter vergelijking: anorganische chemie (Van Bemmelen) steeg in dezelfde
periode van ƒ 3000 naar ƒ 3500; organische chemie (Franchimont) van ƒ 5000 naar
ƒ 5450. Waar Rijke zijn begrotingen met een paar regels toelichtte, kwam Onnes
met vier dichtbeschreven vellen of meer. Vergelijking met de natuurkunde elders in
Nederland laat zien dat de voorsprong die Leiden in de jaren tachtig nam vanaf
1890 voor een flink deel is ingelopen. Utrecht en Groningen begonnen met
respectievelijk ƒ 1500 en ƒ 1000. In 1890 werd dat verhoogd tot ƒ 2500 en ƒ 1500
(Utrecht, waar de nieuwe hoogleraar V.A. Julius een practicum opzette, kreeg ƒ 4000
aan buitengewone subsidie). Een jaar later, toen Haga in Groningen op het punt
stond een nieuw laboratorium te betrekken, steeg de gewone subsidie daar tot ƒ
4000. Nog een jaar later klom Utrecht naar ƒ 4500. Daar bleef het voorlopig bij - ook
in de ƒ 4000 van Groningen zou de eerstvolgende jaren geen verandering komen.
Amsterdam ten slotte, dat niet door het Rijk maar door de gemeente werd bekostigd,
beschikte de periode 1883-1893 over een materiele subsidie van ruim tweeduizend
56
gulden.
Onnes had dus alle reden tevreden te zijn. Maar hij paste wel op die te uiten. De
curatoren onder druk houden, dat werkte. Oktober 1891, de tijd
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dat hij zijn cryogeen laboratorium kon inrichten, klaagde hij in zijn jaarverslag over
een hoofdgebouw dat ‘niettegenstaande mijne herhaalde brieven’ veel te weinig
‘ruime en doelmatig ingerichte localen’ telde. Onnes: ‘de lijdensgeschiedenis die
het gevolg is van het niet tijdig voldoen aan mijne daarop betrekking hebbende
dringende en hoogst bescheiden aanvragen wordt met de dag meer belemmerend
57
en drukkend voor mijne verdienstelijke leerlingen.’
De curatoren, die mei 1891 opnieuw een kijkje waren komen nemen, toonden
zich juist zeer tevreden. ‘Wij ontvingen de indruk,’ aldus het verslag van Star Numan,
‘dat aan deze inrichting de wetenschap op uitnemende wijze wordt dienstbaar
gemaakt aan het onderwijs.’ Tijdens de rondleiding raakten de curatoren diep onder
de indruk van de wijze waarop Onnes zijn meergevorderden bij het wetenschappelijk
onderzoek betrok. Ook drong het besef door dat het met het ketelhuis zo echt niet
langer kon, en dat er dringend nieuwe werkruimtes nodig waren. Nu deelden Kuenen
en De Vries noodgedwongen één ruimte en konden ze niet tegelijk aan hun
dissertatie werken. En als Zeeman in kamer H lichtproeven deed, was daar voor
een ander geen plaats. ‘De heer Onnes erkende,’ aldus Star Numan, ‘dat hij een
duur professor is, maar deed uitkomen, dat dit niet aan hem lag.’ Instrumenten
waren duur en natuurkundige proeven vereisten ‘groote ruimte’. In Lorentz en
Kamerlingh Onnes bezat de universiteit twee ‘mannen van bekwaamheid, [...]
mannen die een organiseerend talent bezitten om het werk onder assistenten en
studenten te verdeelen, terwijl zij zelve de ziel van de beweging zijn. [...] Zij vragen
dringend nog krachtiger ondersteuning. Hora ruit.’
Is het niet eene weemoedige gedachte (deze vraag richtte de hoogleeraar
Onnes tot ons), dat mijne beste levensjaren voorbij snellen, zonder dat
ik voor de universiteit ben datgene, waartoe ik de kracht zou gevoelen,
alleen omdat ik de ruimte mis, waarin ik mijne volle kracht zou kunnen
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ontplooien?
De uitbreidingen zouden er komen. En Onnes' gave om mensen, hoog en laag, voor
zich in te nemen, zou hem nog heel wat steun opleveren. ‘Onnes was een geniaal
man,’ schreef zijn leerling Pieter Zeeman in het Algemeen Handelsblad na Onnes'
overlijden. ‘Hij regeerde het gemoed zijner medewerkers, zooals de wind de wolken
voortdrijft. Met een vleiende opmerking, of door geestigen (heel soms ook scherpen)
spot wist hij wonderen te bereiken. Ook zij, die op de hiërarchische ladder boven
hem stonden, kwamen onder zijn charme [...] en op het laatste oogenblik kon soms
59
een beslissing nog in een voor Onnes gunstigen zin worden verkregen.’

Eindnoten:
1 Otterspeer, Wiekslag, 122.
2 W.P. Jorissen, Het chemisch (thans anorganisch chemisch) laboratorium der universiteit te
Leiden van 1859-1909 (Leiden 1909) 3-4.
3 Leidsche Studenten-Almanak 1860, 163.
4 Ibid.
5 Leidsche Studenten-Almanak 1861, 239.
6 Peter de Clercq, Het Leids Fysisch Kabinet (Leiden 1989).
7 Gerhard Wiesenfeldt, Leerer Raum in Minervas Haus. Experimentelle Naturlehre an der
Universität Leiden, 1675-1715 (Amsterdam 2002) 66-67.
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13 De volheid des verstands
Op 12 april 1892 promoveerde Johannes Petrus Kuenen, zoon van een Leidse
theoloog, bij Kamerlingh Onnes op het proefschrift Metingen betreffende het
oppervlak van Van der Waals voor mengsels van koolzuur en chloormethyl. Kuenen
was niet Onnes' eerste promovendus, maar wel de eerste die hij helemaal had
opgeleid. Tien jaren waren er verstreken sinds Onnes het roer van Rijke had
overgenomen en in die tien jaren had het Leidse onderwijs in de fysica een
metamorfose ondergaan.
Dat onderwijs richtte zich op twee groepen. Allereerst waren er de ‘eigen’ studenten
in de wis- en natuurkunde. Dat waren er aanvankelijk bar weinig. In 1882, het jaar
van Onnes' start, meldde zich in de hele ‘philosophische’ faculteit (wiskunde,
natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, farmacie, biologie en geologie) één voltijdse
eerstejaars, en wel voor farmacie. De Studentenalmanak zag het somber in.
‘Verscheidene colleges werden bijgewoond door één of twee toehoorders; ja zelfs
werden twee colleges, namelijk die over Algebraïsche Analyse en Hoogere Algebra
van prof. Bierens de Haan, wegens het totale gemis aan toehoorders, in het geheel
1
niet gegeven.’ Het moment naderde waarop ‘de laatste philosooph eenzaam door
Leidens straten dwaalt’.
Als oorzaak van de malaise werd gewezen op de wet op het hoger onderwijs van
1876. Die had de cursusduur van het gymnasium van vijf op zes jaar gebracht,
zodat in de instroom op de universiteiten rond 1882 een dip zat. Maar veel
belangrijker dan dat tijdelijke effect was de drempel die hbs'ers met academische
belangstelling moesten nemen: de dispensatie voor Grieks en Latijn was zo goed
als afgeschaft. En juist van hbs'ers moest de faculteit wis- en natuurkunde het
hebben. In onderwijsverslagen meldde Onnes bij herhaling dat hbs'ers veel beter
voorbereid aan de studie wis- en natuurkunde begonnen dan gymnasiasten - en hij
was niet de enige. ‘De verkregen kennis der studenten, welke van gymnasia komen
2
is in den regel zeer gering,’ aldus het verslag over 1887-1888.
Bij gebrek aan studenten wis- en natuurkunde was de tweede doelgroep, te weten
die der aanstaande medici, verreweg in de meerderheid. Het ging
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om dertig à zeventig studenten per jaar, die in hun propedeutisch examen een
verplichte portie elementaire natuurkunde te verduren kregen. Rijke had zich met
dit inleidende college - tot in de puntjes verzorgd en gelardeerd met zorgvuldig
voorbereide proeven - bij de studenten zeer geliefd gemaakt. Aan Kamerlingh Onnes
de taak de door hem broodnodig geachte hervorming van het Leidse onderwijs in
de natuurkunde gestalte te geven zonder dat de studenten en masse naar zijn
voorganger terugverlangden.
Drie dagen na zijn oratie, op 14 november 1882, had Onnes in zijn kamer in het
laboratorium aan het Steenschuur een bespreking met ‘meergevorderde’ studenten
3
over ‘praktische oefeningen’. Indertijd had Bosscha zich als assistent van Rijke al
voor practica ingespannen - na zijn vertrek verslofte de zaak - en sinds 1881 was
het Remmelt Sissingh, geboren in Delfzijl, die de studenten hierin begeleidde. ‘Heeft
altijd jongelui geholpen waarnaar Rijke niet omzag,’ noteerde Onnes september
4
1882 in zijn aantekenboekje. Graag wilde Sissingh onder de nieuwe
hoogleraar-directeur als assistent verder. In november ging een half dozijn studenten
in de twee practicumlokalen op de begane grond onder zijn leiding aan de slag.
Vanaf 1885, na de herindeling van het laboratorium, groeide het practicum uit tot
een brede kennismaking met fysische instrumenten. De studenten deden circa vijftig
proeven, variërend van het bepalen van de kromtestralen van lenzen en de
smeltingswarmte van ijs, via metingen aan interferentieverschijnselen van Fresnel
en chromatische polarisatie, tot het onderzoeken van de horizontale component
5
van het aardmagnetisme en bepalingen van dichtheden van gassen. De invloed
van het seminarium van Gustav Kirchhoff, inclusief de verplichte verslagen, is
onmiskenbaar. Voorafgaand aan de proef kregen de studenten een soort handleiding.
Waarschijnlijk stond Kohlrauschs beroemde Leitfaden der praktischen Physik model,
waarvan de eerste editie in 1870 verscheen en dat naast talloze experimenten ook
een foutenbeschouwing bood.
Ook eerstbeginnenden deden proeven en ‘kleine onderzoekingen’. Dat was
allerminst franje: ‘Aan de moeilijkheden die zich juist bij het verrichten dier proef
voordoen en de leemtes die in het verslag over blijven, knoopt het onderwijs zich
vast,’ noteerden de curatoren uit de mond van Onnes, toen ze november 1886 een
6
kijkje in het laboratorium kwamen nemen. De medici ten slotte hadden een eigen
practicum, met demonstraties en oefeningen in het gebruik van instrumenten.
Volgens Onnes ‘eene eerste voorwaarde van de grondige beoefening der
7
tegenwoordige geneeskunde’.
In het eerste college voor aanstaande medici zette Onnes zijn visie op de
natuurkunde uiteen, gaf hij aan welke instelling hij van zijn studenten ver-
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wachtte en hoe hij zich de samenwerking voorstelde. Het is, naast de ‘door meten
tot weten’-oratie, een van de zeldzame getuigenissen van Onnes'
wetenschapsfilosofie. De natuurkunde, zo verkondigde de nieuwe hoogleraar in
navolging van Helmholtz, streeft ernaar ‘de wetten welke de stof beheerschen zoo
volledig en eenvoudig mogelijk te beschrijven’, en wel aan de hand van ‘op
8
waarneming en proefneming gebouwd’ redeneren.
Deze [inductieve] methode gaat uit van de grondstelling, dat steeds
oorzaak en gevolg op dezelfde wijze samenhangen, dat er met andere
woorden natuurwetten bestaan, welke dit verband uitdrukken.
Bij het zoeken naar natuurwetten streeft de natuurkunde niet alleen naar
volledigheid en nauwkeurigheid maar vooral ook naar eenvoud. Het
samenvatten van meerdere natuurwetten tot eene enkele hoogere, waaruit
deze voortvloeien noemt men een verklaring. Wanneer men spreekt van
verklaring moet men niet over 't hoofd zien, dat het niet anders is dan
terugbrengen tot grondbeginselen welke een gemakkelijker of ruimer
overzicht der verschijnselen geven, maar die steeds even ondoorgrondelijk
blijven als de grond der causaliteit zelve.
In deze aanpak stond de ‘kunst om zelf natuurverschijnselen te wijzigen en te
voorschijn te roepen’, om ‘proefondervindelijk onderzoek’ te doen, centraal. ‘Ik zal
trachten de natuur door proeven te laten spreken,’ zei Onnes. ‘Mijn voordracht zal
slechts een toelichting der proeven zijn.’ In plaats van als een ‘ijlende zieke’ de
natuurverschijnselen tegemoet te treden met boekenwijsheid, achtte Onnes het van
‘de hoogste beteekenis’ dat men ‘zelf proeven en toestellen niet alleen uit de verte
aanschouwt maar ook zelf de toestellen ter hand neemt en de proeven herhaalt’.
Derhalve zal ik in de loop van den dag na het college en ook de volgende
dag de toestellen welke door mij zijn gebruikt opgesteld laten, zoodat
ieder, die dat wenscht de proeven kan herhalen of de interne werk[ing]
kan onderzoeken. Daarbij stel ik mij, voortdurend hier aanwezig zijnde,
geheel te Uwer beschikking om alle verlangde hulp of inlichting te
verleenen. Ik zoude mijn tijd niet beter kunnen besteeden, dan door op
deze wijze tot het vormen van zuiver inzicht mede te werken. Streef niet
naar de volheid des wetens, maar naar de volheid des verstands is mijn
zinspreuk bij het onderwijs. En zoo zal het mijn streven zijn om door mijn
voordrachten hoofdzakelijk licht op de grondbegrippen der natuurkunde
te werpen.
De tijd dat de student ‘van de lippen van de hoogleeraar de leerboeken af moest
schrijven’ was voorbij, zei Onnes: ‘uitstekende leerboeken beperken
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de beteekenis van de voordracht tot het vruchtbare wekken van hunne studie.’ Zelf
zwoer hij bij het Leerboek der Natuurkunde van Bosscha, ‘in alle hoofdstukken een
meesterstuk van beredeneerde proefneming’ en beter dan ‘vele meer omvangrijke
Duitsche leerboeken wanneer het meer om een juist inzicht dan om feitenkennis te
doen is’. De studenten werden geacht ter aanvulling van de colleges het Leerboek
te bestuderen.
Tot besluit van zijn welkomstwoord riep Onnes zijn gehoor op ‘de vriendschap te
aanvaarden, die ik U zoo van harte aanbied, opdat tusschen ons de band die
professor en studenten verbindt eene hoogere beteekenis moge hebben dan in
opzwepende toespraken of gloeiende tractaten verheerlijkt te worden’. Als bewijs
van die vriendschap zou Onnes graag zien dat de studenten hem hun wensen en
‘misschien zelfs’ grieven aangaande zijn onderwijs ‘openhartig en vrijmoedig’ zouden
meedelen. Waarna hij bij wijze van uitsmijter zijn missie nog eens samenvatte:
Het zal mijn voornaamste streven zijn bij U liefde op te wekken voor
wetenschappelijk onderzoek, voor het logisch geheel van proefneming
en redeneering waarvan de natuurkunde haren invloed op het
maatschappelijk leven en haar zusterwetenschappen dankt, en waardoor
zij eenen der schoonste wetenschappen mag worden genoemd.
Juist die nadruk op ‘onderzoek’ en ‘proefneming’ betekende een breuk met het
onderwijs van Rijke - en maakte een herindeling van het laboratorium aan het
Steenschuur tot Onnes' eerste prioriteit.
Ook over de rol van de natuurkunde in het maatschappelijk leven schreef Onnes
een toespraakje. Samen met het welkomstwoord maakt het deel uit van de map
‘warmte, cursus '82-'83’ in het archief van Museum Boerhaave, zodat het voor de
hand ligt dat Onnes bij zijn aantreden de studenten ook het nut van de natuurkunde
heeft ingepeperd. Aan weldaden geen gebrek: ‘zij toch wijst de zeevaarder door
nacht en storm de weg naar eene nieuwe wereld en smeedt de stang, die de bliksem
aan het onheilspellend zwerk ontwringt.’ Waarna Onnes in niet minder bloemrijk
proza en met kenmerkend optimisme een waar visioen van vooruitgang schilderde:
En terwijl de eeuw van de elektriciteit aanbreekt en de dageraad van
dien nieuwen tijd ons reeds met zijne stralen verlicht, wijst zij op eene
toekomst, waarin de rijkdom der kolenbeddingen slechts gediend zal
hebben om de eerste kinderschreden der menschheid te schragen, en
de tot bergstroomen gesmolten gletschers hun werkkracht door een stelsel
van oneindig vertakte koperen aderen uitspreiden over lachende dreven;
eene toekomst waarin de boeien van de slaver-

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

195
nij der nijverheid voorgoed geslecht en de millioenen vergeten zullen zijn,
wier leven nu in stof en zweet ondergaat bij het koortsachtig jagen naar
de welvaart en de vrijheid van het nageslacht.
Waarna de filosofische punt op de i werd gezet:
In haar [de natuurkunde] verfrisschende stroom hebben zich dikwijls
de denkers gebaad, die de banden verbrijzelden, in welke leerstelling en
bijgeloof de uiting van het eeuwig vrij gemoed trachten te beknellen. En
nu zij na de ontdekking van de groote wet van het behoud van
arbeidsvermogen, met hare zusterwetenschappen samen smeedt tot één
groote wordingsgeschiedenis der werelden, nu zij de blik werpt op het
inwendige der natuur en overal een samenstel van
bewegingsverschijnselen aanschouwt in wier eenvoudige beschrijving zij
het meest verheven dichtwerk tracht te scheppen, - nu heeft zij mede den
machtigen en niet te keeren gedachtenstroom gewekt, die in eenzijdigheid
tot stof-vergoding mag overslaan, maar die ten slotte gelouterd door de
kritiek van het kenvermogen, de zegepraal van het idealisme zal
voorbereiden.
Idealisme duidt in dit verband op een empirisch-kritische benadering die zich
afzette tegen het wetenschappelijk materialisme, een vorm van realisme die rond
1870 zijn hoogtepunt bereikte en in zijn beschrijving van de natuur slechts
9
mechanistische verklaringen accepteerde. Maar een taboe leggen op theorieën
die tot achter de ervaringsfeiten reikten, zoals de positivist J.B. Stallo deed in zijn
in 1882 verschenen, door Mach bejubelde boek The Concepts and Theories of
Modern Physics, ging Onnes te ver. Daarvoor waren atomen hem te lief.
Wetenschapsfilosofische bespiegelingen zijn zeldzaam bij Onnes. Toen de fysicus
en filosoof Jacob Clay, in 1905 op thermometer-ijkingen in Leiden gepromoveerd,
in 1915 met zijn Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet in
de nieuwere wijsbegeerte een prijsvraag won, haalde Heike in zijn felicitatiebrief
herinneringen op aan de filosofie die hij in Clays studententijd in zijn college
mechanica stopte.
Bij uw hoofdstuk over Galilei dacht ik aan den tijd toen ik als deel van de
capita selecta nog college over mechanica gaf en daar het boek van
Galilei [Discorsi] op het college placht mee te nemen, of althans stukken
van de gesprekken, en wel die eene frappante passage [over de
valbeweging] ook die gij aanhaalt, voorlas. Mijn bedoeling was dan
voornamelijk de jongelui bij te brengen hoe het begrip van versnelling is
ingevoerd door intuitie ontloken bij onderzoekingswerk. Het probleem hoe
het komt dat men, wanneer men een intuitie volgende zich in een
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bepaalde richting in de natuurkunde inwerkt, van zelf tot nieuwe intuitie
komt die weer ruimer arbeidsveld opent, - ligt achter het tafereel dat
Galilei's werk voor ons ontrolt. Voorloopig kunnen wij er aan vast houden
dat de intuitie voor de natuurkunde van groote beteekenis is en dat de
10
weg om tot haar te komen hard werken in ééne richting is.
Een fraai inkijkje in Heikes onderzoeksvisie, inclusief rechtvaardiging van zijn nauwe
Leidse programma.

Lorentz schiet te hulp
Wat gaf Kamerlingh Onnes aan onderwijs? Op verzoek van de studenten had Rijke
in het studiejaar 1879-1880 het inleidend college gesplitst. De ‘eerstbeginnende
philosophen’ en aanstaande medici kregen vier uur, en de wis- en natuurkundigen
daar bovenop een of twee uur om dieper op zaken te kunnen ingaan. Voor de medici
betekende dit een verlichting die zeer op prijs werd gesteld. Ook gaf Rijke een uur
meteorologie, al kwam het regelmatig voor dat dit college bij gebrek aan
belangstellenden geen doorgang vond. Lorentz gaf drie of vier uur mathematische
fysica voor kandidaten, drie uur wiskunde voor medici en een uur wiskunde voor
chemici. Ook Lorentz was bij de studenten geliefd. ‘Telken jare heeft Prof. Lorentz
tot nog toe zich een nieuwe aanspraak verworven op onzen lof en onze
11
dankbaarheid,’ aldus de almanak van 1882.
Op de Series Lectiones van 1882-1883, het overzicht (in het Latijn) van de colleges
aan de Leidse universiteit, stond Kamerlingh Onnes niet vermeld: de vertraging
vanwege het getouwtrek om zijn benoeming was te groot geweest. Toch gaf hij dat
jaar onderwijs, al was het maar kort. November was voor de studenten een late
start en eind februari dwong een gemene oogontsteking Onnes de rest van de
cursus met ziekteverlof te gaan - Lorentz nam het inleidende college waar.
Onnes' onderwijs aan medici kon nauwelijks een breuk met Rijke heten. Kort na
zijn benoeming had de nieuwe hoogleraar-directeur bij zijn vriend Lorentz zijn licht
opgestoken en het plan was een inleidend college van drie à vier uur te geven. Voor
de kerst een inleiding mechanica, erna een cursus warmte met veel demonstraties:
galvanometer, thermo-element, vacuümpomp, koken van ether, proef van 's
Gravesande, compressie koolzuur, enzovoort. Voor kandidaten stond op de rol een
12
uur met ‘speciale onderwerpen, en wel uitputtend’, waaronder ook meteorologie
kon vallen. Verder kwam er een college experimentele fysica voor eerstbeginnenden
waarin de werking van instrumenten centraal stond (in 1883 ging het niet door omdat
een geschikte ruimte in het laboratorium toen nog ontbrak). En in decem-
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ber rees het idee om samen met Lorentz met enige regelmaat 's avonds in
hetlaboratoriun een colloquium te organiseren. Gevorderde studenten experimentele
of theoretische natuurkunde zouden op zo'n colloquium ten overstaan van hun
hoogleraren en medestudenten hun eigen onderzoek bespreken (en eventueel
demonstreren) - een wezenlijke vernieuwing. Omdat zulke studenten aanvankelijk
dun gezaaid waren, traden ook Kamerlingh Onnes en Lorentz wel eens op.
Hoe moest het na Onnes' oogontsteking de cursus 1883-1884 verder met het
college voor de medici? Vanuit 't Waelre in Hengelo, waar moeder Antje goed voor
haar zieke zoon zorgde, wierp Kamerlingh Onnes, nog lang niet hersteld, een balletje
op. ‘Zoudt ge tijd [en] lust hebben,’ schreef hij 23 mei 1883 aan Lorentz, ‘om een
13
jaar uit de [...] cursus [voor medici] te nemen?’ Lorentz wilde zijn vriend wel
tegemoet komen en bood aan het werk voor de medici te delen. In juni, toen hij
eindelijk van de curatoren verlof had gekregen om in het buitenland frisse lucht te
ademen en aan te sterken, dankte Onnes vanuit het fraai gelegen Oberweilen ‘ruisende beekjes onder hooge dennen’ - Lorentz daar hartelijk voor. Gaarne nam
hij het aanbod aan, schreef hij naar Leiden. ‘Ik zoude dat niet doen wanneer ik niet
vernoomen had met hoeveel gemak en succes je deze colleges geeft, terwijl je nog
bovendien de gelegenheid vindt om de jongelui in 't laboratorium de wenken te
14
geven, waardoor zij flink verder kunnen werken [aan facultatieve practicumproeven].’
Uiteindelijk zou Lorentz vanwege het tere gestel van zijn collega - de eerstvolgende
jaren bleef Onnes' gezondheid wankel en gingen colleges regelmatig niet door - het
inleidende college voor de medici blijvend overnemen. Samen met het begeleiden
van het practicum (vier middagen per week, Sissingh had zijn handen vol aan het
practicum voor aankomende ‘philosophen’) betekende dat een onderwijslast van
twaalf à vijftien uur. Die last heeft Lorentz jarenlang gedragen, al bracht de komst
van een tweede assistent naast Sissingh in 1887 enige verlichting. Zelfs kwam
Lorentz in 1891 met een eigen leerboek: Beginselen der natuurkunde. Jarenlang
heeft Kamerlingh Onnes geijverd voor assistenten en/of lectoren om Lorentz te
ontlasten - tevergeefs. Pas toen in 1905 Lorentz serieus overwoog naar München
te vertrekken, besefte de minister dat er iets moest gebeuren en bracht de komst
van J.P. Kuenen als tweede hoogleraar in de experimentele natuurkunde verlichting.
Eindelijk was Lorentz van de medici af.
Onnes gaf vanaf 1883 in hoofdzaak drie colleges: mechanica voor
meergevorderden (2 uur; vanaf 1892 gewijzigd in ‘energetica’), experimentele
natuurkunde voor eerstbeginnenden (2 uur, met ook een theoretisch deel) en
werktuigkunde (1 uur). Verder kwamen in capita selecta zaken als elektri-
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citeit, warmteleer, thermodynamische potentiaal, chemisch evenwicht en mengsels
aan bod. Het aantal toehoorders liep, getuige de jaarverslagen die Onnes aan de
15
curatoren zond, iets op, maar veel waren het er nooit: het dozijn studenten dat in
1901-1902 het college energetica volgde, vormde het maximum. De meeste tijd
stak Onnes overigens in het begeleiden van de ‘onderzoekingen van
meergevorderden’. Die eigen kweek, die in het onderwijsverslag van 1887-1888
met vier studenten zijn entree maakte, omvatte tot 1900 gemiddeld drie leerlingen.
Daarna verdubbelde dit aantal, en na een dip rond 1909 (twee leerlingen) lag het
rond 1920 weer op een half dozijn.
Wat vonden de studenten van hun nieuwe docent? In het verslag van de cursus
1882-1883 onthield de almanak zich van een oordeel over het grote college: door
de late start en de ‘ongesteldheid’ van Onnes had men te weinig gezien. Wel had
zijn komst, aldus de almanak, ‘eene ongewone beweging op het laboratorium’
gebracht. ‘Hij toont ons de praktische physica van een nieuw standpunt en getrouw
zijne spreuk “door meten tot weten” leert hij ons door zijne grenzelooze
hulpvaardigheid een wetenschappelijk onderzoek met moed aan te vatten en te
16
volbrengen.’ Ook het colloquium dat Onnes en Lorentz samen hadden opgezet,
‘tegelijk een band tusschen leeraren en leerlingen’, kreeg grote waardering. Dat het
maar lang in stand mocht blijven.
Ook het jaar erna sprak de almanak zich nog niet uit: opnieuw was Onnes geruime
tijd ziek geweest. Maar het collegejaar 1884-1885 - weer had Onnes een aantal
colleges niet kunnen geven - kwam er alsnog een positief oordeel. De almanak vond
dat er ‘een duidelijk inzicht’ was gegeven in de ‘gronden’ van de mechanica. En het
college over licht, waarbij de studenten zelf waarnemingen mochten doen, was
17
‘oorspronkelijk’ en ‘een groot genoegen’ om te volgen.
Daarna kwam de kritiek. De almanak van 1887 oordeelde over het college
mechanica dat het niet altijd even gemakkelijk te volgen was, ‘hetgeen misschien
zou kunnen worden geweten aan de voor elementaire mechanica wel wat te
18
diepzinnige wijze van behandeling’. Vijf jaar later werd over dit college opgemerkt
dat het ‘door zijn hoogere beschouwingen wel wat veel vergde van zijne
19
toehoorders’. Weer een jaar later was het college ‘niet altijd voor allen even
20
duidelijk’. En in 1894 schreef de almanak, opnieuw over elementaire mechanica:
‘Hoezeer ook het ijverig streven van Z.H.G. naar helderheid op prijs stellende,
meenen wij toch, dat eene minder omslachtige uiteenzetting, aan de duidelijkheid
zou ten goede komen, wat meer te wenschen is, nu toch reeds de zuiver
philosophische behandeling van dit studievak vele moeilijkheden voor ons
21
medebrengt.’
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Hoe langer Onnes hoogleraar was, hoe meer hekel hij aan college geven kreeg. In
zijn memoires schreef de wiskundige en historicus Dirk Struik, die in 1913 als
beginnend student een college bij Onnes volgde, dat de hoogleraar zijn stof zo saai
22
mogelijk presenteerde. C.A. Crommelin, door Onnes opgeleid en conservator
(sinds 1907) en onderdirecteur (sinds 1924) van het laboratorium, vond dat de gaven
van zijn leermeester ‘veel meer op wetenschappelijk dan op paedagogisch gebied’
lagen.
Zijn colleges waren dikwijls moeilijk te volgen en zoo was het ook met
een uiteenzetting onder vier oogen. Onnes hield niet van college geven
en nog minder van populaire voordrachten. Zijn geest was geheel gericht
op wetenschappelijk onderzoekingswerk en op de leiding van leerlingen
en assistenten in deze richting; het groote belang van goed college geven
en van goede populariseering der wetenschap, van het mededeelen van
23
wetenschap aan studenten en publiek, heeft hij stellig onderschat.
Wat Onnes allerminst onderschatte was het belang van een grondige reorganisatie
van het praktisch onderwijs. Zonder zijn doel - onderzoek naar de moleculaire
theorieën van Van der Waals - een moment uit het oog te verliezen, gaf hij de eerste
jaren van zijn hoogleraarschap prioriteit aan het onderwijs. Alles was erop gericht
een groep experimentatoren op te leiden die, geschoold in nauwkeurigheidsmetingen,
op een breed front zijn onderzoeksvragen te lijf konden gaan. Schoolvorming, daar
was het Onnes om te doen. De eersten die van zijn nieuw ingerichte laboratorium
profiteerden waren promovendi, zelf kwam hij in die aanloopfase niet aan onderzoek
toe. Pas in 1894, twaalf jaar na zijn benoeming, kwam het tot een eerste eigen
publicatie. Inmiddels beschikte het Leidse laboratorium over een unieke infrastructuur
op het gebied van lage temperaturen. En tussen pompen en kookflessen had Onnes
studenten meer te bieden dan in een collegekamer.
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14 Koude oorlog (1)
‘De poolstreken der physica prikkelen den proefnemer tot den strijd zoals het uiterste
Noorden en Zuiden den ontdekkingsreiziger,’ aldus Kamerlingh Onnes in 1904 in
1
zijn diesrede als rector van de Leidse senaat. Die poolstreken creëerde Onnes in
kamer E van het pas verbouwde laboratorium. Daar, tegenover zijn werkkamer,
concentreerden zich tot 1898 alle cryogene activiteiten. Noemde Onnes in zijn
intreerede van 1882 (zie hoofdstuk 11) de pompen van Cailletet en Pictet al
‘onmisbare laboratoriumwerktuigen’, binnen een paar jaar had hij ze in huis. Met
ijzeren discipline en enorme werkkracht bouwde hij op basis van een zorgvuldig
uitgestippeld plan aan zijn koude-installaties. Doel: ‘het verrichten van natuurkundige
2
proeven in vloeistofbaden van zeer lage temperatuur.’
Wie waren Cailletet en Pictet? In 1877 hadden ze opzien gebaard door,
onafhankelijk van elkaar, zuurstof vloeibaar te maken - zij het slechts voor even.
Daarmee was het eerste van de ‘permanente gassen’ die Michael Faraday bij zijn
proeven in 1823 en 1845 niet had weten te condenseren, bedwongen (de overige
waren stikstof, koolmonoxide, stikstofoxide, methaan en waterstof; enkele
edelgassen, waaronder helium, moesten op aarde nog ontdekt worden). De
proefopstellingen van Cailletet en Pictet verschilden hemelsbreed, maar één ding
hadden ze gemeen: een constructie om gas onder hoge druk plotseling te laten
ontsnappen uit het reservoir waarin het zat opgesloten.
Vóór Cailletet en Pictet was er vooral samengeperst. Dat bleek een effectieve
aanpak, mits de temperatuur onder de kritische waarde lag. Faraday maakte in het
souterrain van de Royal Institution in Londen een mengsel van vast koolzuur en
ether, verlaagde de druk zoveel hij kon en bij de aldus verkregen temperatuur van
o

-110 C perste hij zijn gassen samen tot circa 50 atmosfeer. Een halve eeuw eerder
had Martinus van Marum, conservator van het Fysisch Kabinet van Teylers Stichting,
zich ook al met comprimeren beziggehouden, zij het bij kamertemperatuur. Aldus
condenseerde hij in 1787 ammoniak. De claim - door Bosscha tijdens zijn rede tot
het eerste Natuur- en Geneeskundig Congres in 1887 gloedvol verdedigd (en door
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Kamerlingh Onnes overgenomen) - dat Van Marum als eerste een gas had weten
3
te condenseren, streelde de vaderlandse trots maar bleek onhoudbaar. Wellicht
komt die eer toe aan het Franse duo Gaspard Monge en Louis Clouet, docenten
aan de militaire school te Mézières. Al vóór 1780 bedwongen zij zwaveligzuur.
In 1877, toen de handel in Noors en Canadees natuurijs nog bloeide en de Schotse
slagers Bell en Coleman alvast patent namen op een koelmachine met expanderende
4
lucht, ontbrandde de wetenschappelijke strijd om de koude pas goed. Op 24
december zond Louis-Paul Cailletet, een mijnbouwkundig ingenieur uit het plaatsje
Châtillon-sur-Seine die in het metaalbedrijf van zijn vader werkte, een bericht naar
de Académie des Sciences in Parijs. Diezelfde middag werd het op de wekelijkse
5
zitting, in een voormalige kapel tegenover het Louvre, voorgelezen. Onderwerp:
het vloeibaar maken van zuurstof. Permanent secretaris Dumas van de Académie
vond het nieuws zo belangrijk dat hij ter introductie een citaat van Lavoisier voorlas.
De vader van de zuurstoftheorie, in 1794 onthoofd door middel van de guillotine,
stelde zich voor wat er zou gebeuren als de aarde verplaatst zou worden naar de
koude van Jupiter of Saturnus. ‘Het water dat onze rivieren en meren vult, en
waarschijnlijk het overgrote deel van de ons bekende vloeistoffen, zouden in stevige
bergen veranderen,’ aldus Lavoisier. Tenminste een deel van de samenstellende
stoffen van lucht, zo vervolgde hij, zou niet langer onzichtbaar gas zijn maar
condenseren tot ‘nieuwe vloeistoffen [...] waarvan we nu geen idee hebben’.
Cailletet experimenteerde met gassen die hij onder hoge druk in een dikwandige
6
glazen buis samenperste, in de hoop ze tot vloeistof te verdichten. Het was een
constructie met relatief weinig explosiegevaar die op grote schaal navolging vond.
Met een compressor werd gas in een stalen pijp op druk gebracht. Langs
hydraulische weg werd deze druk met gebruikmaking van water en kwik op het te
onderzoeken gas overgedragen. Cailletet stond op precieze resultaten en
nauwkeurige methodes en was ettelijke jaren in de weer geweest met
metaalmanometers en alcoholthermometers, voortbouwend op werk van
experimentatoren als Berthelot en Regnault. Voor het samenpersen van zijn gassen
ontwierp hij een kwikpomp die allerlei nadelen van een gewone compressor
7
onderving en waarvan Kamerlingh Onnes zich bijzonder gecharmeerd toonde.
Begin november 1877 was Cailletet in zijn privé-laboratorium in Châtillon-sur-Seine
zijn serie experimenten begonnen met acetyleen. Hij verwachtte aan 60 atmosfeer
8
genoeg te hebben om het gas te condenseren. Maar eer die druk bereikt was
ontstond er een lek in zijn buis waaruit met kracht gas ontsnapte. De opmerkzame
Cailletet zag dat du moment in de
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buis een ijle nevel ontstond, om direct weer te vervluchtigen. Het plotselinge
ontspannen van het acetyleen gaf kennelijk zo'n sterke afkoeling dat condensatie
optrad. Het ontsnappende gas moest de buitenlucht wegduwen en de arbeid die
dat vergde ging in zo'n snel proces ten koste van de eigen ‘inwendige’ energie.
Gevolg: de temperatuur daalde. Om zich te vergewissen dat het niet waterdamp
was die hem in de luren legde, herhaalde Cailletet zijn proeven met zuiver acetyleen
uit het Parijse laboratorium van Berthelot. Opnieuw nevel. Per ongeluk - zoals zo
vaak in de wetenschap - had Cailletet een nieuwe techniek ontdekt om gassen
vloeibaar te maken.
Na het succes met acetyleen waren de diverse bestanddelen van lucht aan de
beurt. Om de aanvangstemperatuur omlaag te helpen - en zo onder de kritische
temperaturen te zakken - had Cailletet zijn buis met gas in een bad met vloeibaar
o

zwaveligzuur geplaatst, dat kookte bij -29 C. Koolmonoxide en stikstofoxide (NO
én N2O) gaven bij plotselinge expansie keurig een nevel te zien en, zeer spectaculair,
zuurstof ook. Waterstof reageerde niet, stikstof moest nog aan de beurt komen. De
vraag of hij vloeibare of vaste zuurstof had gezien hoopte Cailletet na het meten
van de lichtverstrooiing te kunnen beantwoorden. En via een chemisch experiment,
eveneens in voorbereiding, hoopte hij uit te sluiten dat er ozon in het spel was.
Eeuwige roem voor Louis-Paul Cailletet? Dat viel nog te bezien. Aansluitend aan
het verslag uit Châtillon-sur-Seine kwam op die memorabele Académievergadering
in de aanloop naar kerstavond nóg een verhandeling over het vloeibaar maken van
zuurstof ter tafel. Raoul-Pierre Pictet, een fysicus uit Genève en uitvinder van
koelmachines, bleek langs totaal andere weg ook geslaagd te zijn. Op 22 december,
dus vóór Cailletet, had hij de Franse Académie telegrafisch ingelicht: ‘Heden zuurstof
vloeibaar gemaakt bij 320 atmosfeer en 140 graden onder nul door gecombineerd
gebruik van zwaveligzuur en koolzuur. Raoul Pictet.’ De dagen die volgden lichtte
Pictet, die was geholpen door Regnault, per post zijn methode toe. Hij werkte met
een cascade van twee gesloten kringlopen, waarbij de eindtemperatuur in cyclus
één het vertrekpunt vormde voor cyclus twee. Een principe dat Kamerlingh Onnes
dankbaar zou overnemen.
Pictets cascade werkte als volgt. In de eerste kring werd een bad van zwaveligzuur
door twee pompen, aangedreven door een stoommachine van 15 pk, onder lage
o

druk gehouden. Hierdoor daalde de temperatuur van 29 tot 65 onder nul (ligt in
een snelkookpan de kooktemperatuur door de hoge druk hoger dan normaal, bij
afpompen zakt ze er juist onder). Het afgepompte zwaveligzuur werd door een met
water gekoelde condensor (condensator) geleid, waar het onder een druk van 2,75
o

atmosfeer bij -25 condenseerde. Waarna de vloeistof weer naar het afpompbad
werd geleid,
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et cetera. Het is het principe van de gesloten kringloop van de koelkast.
Het afpompbad van cyclus één leverde de koeling voor cyclus twee. Daar
o

circuleerde koolzuur dat door afpompen (met twee andere pompen) tot -140 daalde.
Aldus werd een glazen buis (lengte 1 m; binnendiameter 1 cm) met zuurstofgas
afgekoeld. Dat zuurstof kwam vrij via ontleding van kaliumchloraat in een met de
buis in verbinding staande ruimte. Aldus bouwde zich in een proces van enkele uren
in de glazen buis een zuurstofdruk op van 320 atmosfeer. Vervolgens liet Pictet,
net als Cailletet, de zuurstof door een nauwe opening plotseling wegstromen. Dat
o

9

gaf extra afkoeling, naar zijn schatting tot -200 C, zodat het gas voor een deel
condenseerde en er uit de opening vloeibare zuurstof sproeide. Ook nu ging het
om een kortstondig effect: binnen een mum van tijd was alle vloeistof weer verdampt.
‘We achtten het belang van de uitkomst van deze proeven zo groot,’ besloot Pictet
zijn toelichting, ‘dat we de Académie via deze mededeling er direct in kennis van
10
wilden stellen.’
Dus leek Cailletet toch verslagen. Dat was zuur, want hij had op zondag 16
december zijn proef gedemonstreerd op de École Normale in Parijs, met onder de
toehoorders enkele Académieleden. Waarom lichtte Cailletet de Académie pas op
24 december in? Het had te maken met zijn aanstaande verkiezing tot
corresponderend lid. Omdat hij de stemming op de zitting van 17 december niet
(negatief) wilde beïnvloeden door vlak voor het moment suprême met een
spectaculair resultaat op de proppen te komen, had hij zijn verslag van het vloeibaar
maken van zuurstof nog even onder de pet gehouden. Toch was Cailletets prioriteit
veiliggesteld. Op 2 december had de ingenieur een verslag van zijn experimenten
toegestuurd aan zijn vriend Henri Sainte-Claire Deville, lid van de Académie. Deville
was zo onder de indruk dat hij de brief een dag later doorzond naar secretaris
Dumas, die hem aftekende en van een zegel met datum voorzag. Die actie voorkwam
een hoop ellende. Zodra Pictets mededeling op de zitting van 24 december was
afgehandeld werd de brief geopend en voorgelezen. Cailletets prioriteit was gered.
Op 31 december meldde het kersverse corresponderend lid de Académie dat hij
na de kerstdagen ook stikstof en lucht had weten te condenseren. Zelfs waterstof
gaf bij plotselinge expansie een zeer ijle en fijne nevel te zien, maar gezien de zeer
lage kritische temperatuur van dat gas (33 kelvin) ligt het voor de hand dat er
11
verontreinigingen in het spel waren.
De experimenten van Cailletet en Pictet hadden een spectaculair resultaat
opgeleverd. Toch ontbrak er iets. Al tijdens de Académiezitting van 24 december
merkte Jamin op dat het waarnemen van sproeiend zuurstof of een zuurstofnevel,
hoe fraai ook, niet meer dan een tussenresultaat was. Het definitieve experiment,
dat nog op uitvoering wachtte, moest vloeibare
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zuurstof opleveren dat voor langere tijd onder één atmosfeer (de luchtdruk) rustig
kookte. ‘Laten we hopen,’ zo zei Jamin, ‘dat beide kundige experimentatoren ieder
12
op hun manier zo'n definitief resultaat weten binnen te slepen.’
Dat definitieve resultaat liet ruim vijf jaar op zich wachten. Niet Cailletet of Pictet
lieten Jamins wens in vervulling gaan, maar - tot groot chagrin van de Fransen twee Polen. Op 9 april 1883 ontving Debray, Académielid en verbonden aan de
École Normale Supérieure in Parijs, vanuit Krakau het volgende telegram: ‘Zuurstof
vloeibaar gemaakt, totaal vloeibaar, even kleurloos als koolzuur. Binnen enkele
13
dagen kunt u een mededeling tegemoet zien.’ Was getekend: Zygmunt von
Wroblewski, mede namens zijn compagnon Karol Olszewski.
Wroblewski kende Debray uit 1882. Dat jaar had de Pool, toen 37 jaar oud, in het
Parijse laboratorium van Debray proeven gedaan naar het oplossen van koolzuur
in water onder hoge druk. Wroblewski was een laatbloeier. Geboren in Grodno, als
zoon van een advocaat, begon hij in 1862 zijn studie aan de universiteit van Kiev.
Een jaar later nam hij deel aan de opstand tegen de Russen, die Poolse studenten
in hun leger wilden inlijven. Wroblewski werd gearresteerd en voor dwangarbeid
naar Siberië gestuurd. In 1869 profiteerde hij van een algehele amnestie. Zijn
gezondheid was slecht en twee oogoperaties konden ternauwernood voorkomen
dat hij blind werd.
Terwijl Wroblewski in de Zwitserse Alpen herstelde, ontmoette hij Clausius, die
hem aanmoedigde zich op de warmteleer te storten. Hij vervolgde zijn studie in
Heidelberg, waar hij Kamerlingh Onnes leerde kennen, en promoveerde in 1874 in
München. In ruil voor het accepteren van een positie aan de Uniwersytetu
Jagiellonskiego in Krakau (toen Oostenrijks gebied, vandaar het von in Wroblewski's
naam) kreeg hij een stipendium om in het buitenland ervaring op te doen. Hij bezocht
Londen, Oxford en Cambridge en werkte geruime tijd in Parijs in het laboratorium
van de École Normale. Daar maakte hij kennis met het apparaat van Cailletet om
gassen onder hoge druk te brengen en te expanderen. Op zijn aanwijzingen bouwde
Ducretet, een beroemde Parijse instrumentmaker, een aangepaste versie. Eind
1882, toen hij in zijn vaderland tot hoogleraar natuurkunde was benoemd, nam
Wroblewski het toestel mee naar Krakau. Bij de aanval op zuurstof en andere
permanente gassen zou het uitstekende diensten bewijzen.
In Krakau werkte Wroblewski aanvankelijk samen met Karol Olszewski, zoon van
een landeigenaar uit Broniszow (Galicië). Ook Olszewski had in Heidelberg
gestudeerd in de tijd dat Onnes er aan zijn slinger werkte en was in 1872
gepromoveerd bij Bunsen. In 1876 werd hij in Krakau buitenge-
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woon hoogleraar scheikunde, in 1891 gewoon hoogleraar. Olszewski leidde een
teruggetrokken vrijgezellenbestaan, woonde in zijn instituut en waagde zich soms
maandenlang niet buiten. Op de Jagello-universiteit (waar ook Copernicus en paus
Johannes Paulus 11 studeerden) moest hij zich bij gebrek aan middelen behelpen
met oude spullen. Dat was frustrerend maar leidde er wel toe dat hij zich tot een
buitengewoon handig en inventief experimentator ontwikkelde.
En zo kon het gebeuren dat de theoreticus Wroblewski en de volbloed
experimentator Olszewski in Krakau een gouden duo vormden. Gewapend met het
Cailletet-toestel uit Parijs kregen ze in een paar maanden gedaan wat Cailletet in
vijf jaar niet was gelukt: het vloeibaar maken, en enige tijd vloeibaar houden, van
zuurstof en andere permanente gassen. De beslissende innovatie ten opzichte van
de aanpak van Cailletet was dat beide Polen het buisje (capillair) met het te
condenseren gas in een cilinder met vloeibaar ethyleen hingen dat vacuüm werd
gepompt. Het idee om vloeibaar ethyleen als koelvloeistof te gebruiken was
14
gelanceerd door Cailletet. Maar terwijl de Fransman het ethyleen bij luchtdruk (1
o

atmosfeer) liet koken en zo een temperatuur van iets meer dan -100 haalde, kwamen
Wroblewski en Olszewski op het lumineuze idee de damp boven het ethyleen zoveel
mogelijk weg te pompen - Pictet had in Genève bij zijn cascade hetzelfde principe
toegepast, zij het op zwaveligzuur en koolzuur.
o

In Krakau werd via afpompen -139 C gehaald en dat maakte een wereld van
verschil. Terwijl Cailletet bij 150 atmosfeer aan de zuurstof niets merkte, waarna bij
snel expanderen korte tijd wilde kookverschijnselen optraden zonder dat er een
meniscus te zien was, bleek bij de lagere temperatuur van Krakau 20 atmosfeer al
voldoende om de zuurstof te condenseren, zonder expansie. Zuurstof, zo schreven
Wroblewski en Olszewski in Annalen der Physik und Chemie, ‘is een doorzichtige,
uiterst vluchtige en kleurloze vloeistof met een scherpe meniscus die veel vlakker
staat dan die van koolzuur. Bij drukvermindering begint het zaakje te schuimen, aan
15
het oppervlak treedt verdunning op en bij nog lagere druk kookt de vloeistof overal.’
Ook stikstof en koolmonoxide werden bedwongen, zij het slechts na expansie. De
verdamping ging zo rap dat de Polen ze maar enkele seconden statisch vloeibaar
konden houden.
Kort na het succes van 9 april verbraken Wroblewski en Olszewski de
samenwerking. Reden: incompatibilité d'humeur. Wroblewski zat vol energie en
daadkracht, een bazig type dat wel moest botsen met de flegmatieke, onvermoeibare
16
en onverstoorbare Olszewski. Ieder ging zijns weegs in het cryogene onderzoek
en beiden claimden het beslissende idee voor het vloeibaar maken van zuurstof te
hebben aangedragen - wellicht is de niet-alfabe-
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tische auteursvolgorde bij het artikel in de Annalen een indicatie dat Wroblewski
dichter bij de waarheid zat. Overigens was Wroblewski de eerste die vloeibare
zuurstof niet alleen als doel zag, maar ook als middel om materiaaleigenschappen
bij extreem lage temperaturen te meten. Daartoe liet hij vloeibare zuurstof in een
apart glas stromen, toegankelijk voor preparaten en instrumenten. Zo stelde hij vast
dat de elektrische geleiding in koper toenam bij lagere temperatuur.
De irritatie zou zich niet tot het Poolse duo beperken. In 1884 klaagde Cailletet
dat Wroblewski zich in de Comptes Rendus weliswaar netjes gedroeg, maar dat hij
‘zodra hij in het Pools schrijft’ het Poolse aandeel overdreef ten koste van het
17
Franse. Ter illustratie wees Cailletet op Wroblewski's bewering dat alle pogingen
om waterstof vloeibaar te maken waren stukgelopen op de onmogelijkheid het gas
voldoende af te koelen. Cailletet, aldus de Pool in de verslagen van de academie
van Krakau, zou zijn claim in 1877 een subtiele waterstofnevel te hebben gezien,
hebben ingetrokken. Niets was minder waar, brieste de getergde Cailletet. En
Wroblewski's bewering als eerste vloeibaar methaan als koelmiddel te hebben
geopperd, vastgelegd in de Comptes Rendus van 21 juli 1883, raakte eveneens
kant noch wal. Cailletet was al in 1881 met methaan in de weer geweest en had,
toen een publicatie of mededeling een zaak van langere adem bleek, met het oog
op de prioriteit een kort verslag in een verzegelde envelop bij de Académie
gedeponeerd.
Na het opzeggen van de samenwerking - al na enkele maanden - zetten
Wroblewski en Olszewski het onderzoek naar lage temperaturen ieder op eigen
houtje voort. Nu zuurstof vloeibaar was gemaakt, zij het dat het nog niet gelukt was
de vloeistof onder één atmosfeer (in verbinding met de buitenlucht) ‘statisch’ te
18
krijgen en rustig te laten koken, kwam waterstof in beeld. Januari 1884 was het
zover: ‘waterstof afgekoeld door kokende zuurstof vloeibaar gemaakt door
19
ontspannen,’ telegrafeerde Wroblewski naar zijn Parijse leermeester Debray. Voor
dat doel had de Pool een nieuw toestel geconstrueerd waarin hij waterstof in een
glazen capillair tot 100 atmosfeer samenperste. Het voordeel ten opzichte van de
constructie van Cailletet was dat het expanderen veel sneller ging, wat lagere
temperaturen in beeld bracht. Net als bij zuurstof het jaar ervoor ging het om een
nevel en een zeer kortstondig tumultueus koken. Wroblewski sprak in zijn verslag
aan de Académie de verwachting uit dat statisch vloeibare waterstof te realiseren
zou zijn bij temperaturen niet ver beneden die van kokende zuurstof onder lage
20
druk.
Dat kon Olszewski niet op zich laten zitten. Binnen enkele weken liet hij Parijs
weten óók geslaagd te zijn. Olszewski liet waterstof, gekoeld met
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vloeibare zuurstof onder 6 mm kwikdruk, bij 190 atmosfeer expanderen. Statisch
vloeibaar maken mislukte en concurrent Wroblewski kreeg het evenmin voor elkaar.
Klaarblijkelijk lag de kritische temperatuur van waterstof te laag. Om die te bepalen
zette Wroblewski zich aan het doormeten van isothermen van het gas bij lage
temperatuur. Maar voor er definitieve resultaten op tafel lagen, overkwam hem een
ongeluk. Zo goed als blind zat hij maart 1888 op een late avond bij zijn toestellen
toen hij een lamp kapot stootte en brandende petroleum over zich heen kreeg. Drie
weken lag hij in het ziekenhuis, toen bezweek hij aan zijn verwondingen.

De Leidse cascade
In Leiden was Kamerlingh Onnes voorlopig nog niet aan waterstof toe. De inrichting
22
van de cryogene installaties kon pas tijdens de cursus 1885-1886 beginnen, nadat
de interne verbouwing van het laboratorium zijn beslag had gekregen. Intussen
waren Wroblewski en Olszweski op het toneel verschenen en hun ‘schoone
onderzoek’ inspireerde Onnes tot de volgende aanpak: ‘de zuurstof volgens de
methode van Pictet te laten circuleeren en voor proeven te gebruiken, zooals
Wroblewski en Olszewski, op het voetspoor van Cailletet, het ethyleen hadden
23
leeren gebruiken.’
Bij gebrek aan hulp schoot het werk aanvankelijk weinig op. Instrumentmaker
Kouw zette de door Onnes ontworpen toestellen keurig in elkaar,

u-buis met kwik voor de Cailletetpomp. Het glycerine 1 voor de zuiger (rechts) diende als
smeermiddel. Via de u van kwik (F) werd het gas links samengeperst zonder dat er
verontreinigingen bij konden komen.
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maar veel van zijn tijd ging heen aan het onderhoud van bestaande instrumenten
en ook moest hij zijn chef geregeld assisteren bij het bedienen van de spullen. ‘Het
onderzoek kon,’ aldus Onnes, ‘dus niet anders vorderen dan met tusschenpoozen
die soms zeer schadelijk waren. Weliswaar stak in 1885 de toen twintigjarige Karel
Bosscha, jongste zoon van Onnes’ Delftse leermeester, de helpende hand toe bij
24
het ‘opzetten der machines’ en liepen er in het laboratorium
leerling-instrumentmakers rond die eenvoudige klusjes konden opknappen, maar
het zou tot 1889 duren eer Onnes zijn tweede instrumentmaker kon aanstellen.
Niettemin was de koude permanent in Onnes' gedachten. In Châtillon bestelde
hij de kwikcompressor die Cailletet in 1883 had beschreven. De pomp voor het
samenpersen van zuivere gassen werd in het cursusjaar 1884-1885 geleverd, maar
pas na jaren sleutelen voldeed hij aan de hoge eisen die Onnes eraan stelde. Het
bijzondere van de compressor was dat op de zuiger een laag kwik rustte die, door
steeds de vorm van de cilinder aan te nemen, voorkwam dat aan het eind van iedere
compressieslag een deel van het ingestroomde gas achterbleef, wat de efficiëntie
van het apparaat ten goede kwam. Onnes was zo enthousiast over dit principe dat,
zelfs toen de compressor ‘in het geheel niet’ bleek te voldoen, hij er ‘gaarne eenige
25
jaren’ voor overhad om Cailletets ontwerp te verbeteren.
Probleem was dat het kwik in contact stond met glycerine, dat als smeermiddel
voor de zuiger diende. Omdat de glycerine op het (zwaardere) kwik dreef, raakte
de werking van de pomp verstoord. Onnes onderving dit nadeel door onder de
cilinder een met kwik gevulde U-buis te monteren (zie de figuur). Boven het andere
uiteinde van de U kwam een tweede cilinder met daarin de zuiger. De op- en
neergaande beweging van de zuiger werd via het kwik (communicerende vaten)
doorgegeven aan de oorspronkelijke cilinder met daarin het gas, en ieder contact
van dit gas met glycerine was in de nieuwe constructie uitgesloten.
Het uitdokteren en testen van deze aanpassing, en tal van kleinere verbeteringen,
kostte Onnes zeeën van tijd. April 1889 sprong een nieuwe ‘zuigbuisveiligheid’ bij
een druk van 20 atmosfeer. ‘Glas door geheele kamer, vervaarlijke schok,’ noteerde
26
Onnes in zijn laboratoriumdagboekje. ‘Het koper omhulsel is woest opengereten.’
Als basis voor een nieuwe veiligheid fungeerde een geweerloop. Pas in 1890
functioneerde de pomp naar behoren. Maar toen bezat hij dan ook een
‘laboratorium-werktuig’ waarop hij volkomen vertrouwen kon, dat ‘langen tijd
ongebruikt kan blijven staan en toch weder terstond voor het gebruik gereed is’. In
1891 stelde Onnes - wie geheimhouding vreemd was - een publicatie in het
vooruitzicht. Pas in 1900 kwam het ervan; tot in de kleinste details legde Onnes uit
wat hij
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Cailletet-pomp.
27

allemaal aan de pomp had verbeterd. Aan de Cailletet-compressor, die in
combinatie met een aanjager 100 atmosfeer haalde en die vooral van pas kwam
bij het samenpersen van zuivere, kostbare gassen, heeft Leiden enorm plezier
beleefd.
Het nauwgezet ontwerpen, bouwen, testen en verbeteren van een cascade die
vloeibare zuurstof produceerde heeft Kamerlingh Onnes ontzaglijk veel
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hoofdbrekens gekost. Legio waren de technische moeilijkheden die de
hoogleraar-directeur had te overwinnen en naast het op orde brengen van het
natuurkundig practicum en het begeleiden van promovendi deed hij tot 1900 weinig
anders dan sleutelen, solderen en schaven. Aan eigen onderzoek kwam Onnes
nauwelijks toe. Pas in 1894, dertien jaar na de Algemeene theorie der vloeistoffen,
pakte hij de draad weer op met twee bescheiden artikelen over
viscositeitscoëfficiënten van vloeistoffen in overeenstemmende toestanden - het
(experimentele) promotieonderwerp van zijn leerling M. de Haas. Onnes was toen
veertig. Veryolgens publiceerde hij tot 1900 zeven artikelen (steeds in de Verslagen
van de Akademie) over de opbouw van het cryogeen laboratorium, en één waarin
hij zich alvast uitliet over het vloeibaar maken van waterstof in het licht van de wet
der overeenstemmende toestanden.
Bij het inrichten van zijn cascade nam Onnes de proeven van Pictet als
uitgangspunt. Bij de Société Genevoise pour la construction des instruments
physique, waar ook Pictet zijn toestellen liet bouwen, bestelde hij in 1885 twee
geconjugeerde pompen. Op een en dezelfde zuigerstang waren bij dit type pomp
twee zuigers achter elkaar gemonteerd. De ene cilinder zoog vacuüm, de andere
perste gas samen. Het ging om handelsmodellen en eer Onnes hun prestaties en
betrouwbaarheid op laboratoriumniveau had gebracht, was hij maanden verder. De
pompen moesten, ook na lange tijd te hebben stilgestaan, voor ‘terstond gebruik
gereed zijn’ en behalve Onnes moest ook laboratoriumpersoneel bediening en
onderhoud voor zijn rekening kunnen nemen. In zijn artikel over de bouw van de
cascade, eind 1894 gepubliceerd op een moment dat Leiden de productie van
vloeibare zuurstof net onder de knie had, ging Onnes in op zijn worsteling met de
pompen.
Alle stukken te bevrijden van kleinere of grootere lekken en gebreken;
pakkingen die volmaakt sluiten aan te brengen; geschikte leidingen aan
te leggen; kranen met kurkpakking, die niet door de koude vastraken;
peilglazen die den stand van het gecondenseerde gas telkens aanwijzen;
filtreertoestellen, die de kranen beschermen, te vervaardigen, dat alles
verslond veel tijd. Veel wat thans in de handel te verkrijgen is, was toen
nog niet bekend en moest dus op omslachtige wijze worden vervaardigd.
28
In allerlei ongewone werkzaamheden moest oefening verkregen worden.
Bovendien, aldus Onnes, bracht het werken met gassen als zwaveligzuur,
chloormethyl (methylchloride, chloormethaan) en ethyleen risico's met zich mee ‘en
dat gevaar mag in eene inrichting van onderwijs zooveel minder
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Schema van de cascade waarmee in drie cycli (chloormethyl: CH3Cl, ethyleen: C2H4 en
zuurstof: O2) vloeibare lucht geproduceerd werd. Die lucht diende als voorkoeling in de
waterstofliquefactor (1905), die ook is weergegeven (H2).

worden toegestaan’. Wat weer extra veiligheidsvoorzieningen in de toestellen nodig
maakte.
Behalve dubbelwerkende pompen kocht Onnes bij de Société Genevoise
onderdelen voor de eerste cyclus van de cascade. In 1887 had hij hem gemonteerd.
Een Pictet-pomp perste gasvormig zwaveligzuur in een ‘conden-

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

212
sator’ (tevens voorraadvat); een paar atmosfeer bleek afdoende om vloeistof van
o

circa -30 te verkrijgen. Een koelcircuit van leidingwater voerde de vrijkomende
condensatiewarmte af. Een deel van het vloeibare zwaveligzuur werd naar de
‘kookfles’, tevens condensor voor de tweede cyclus van ethyleen, gepompt. Vacuüm
o

trekken met de Pictet-pomp verlaagde de temperatuur in die kookfles tot zo'n -70 ,
alles analoog aan wat Raoul Pictet tien jaar eerder had gepresteerd. De cyclus
vormde een metalen geheel dat ‘ruim bestand’ was tegen de druk die vloeibaar
zwaveligzuur bij kamertemperatuur ontwikkelde. Delen van de cyclus die op lage
temperatuur kwamen waren uitgevoerd in roodkoper.
Al snel toonde Onnes zich met het Pictet-ontwerp ontevreden. Al in 1888, zo blijkt
uit zijn laboratoriumboekje, verving hij het giftige zwaveligzuur, dat ook nog eens
29
het inwendige van de cyclus aantastte, door chloormethyl. Het gebruik van deze
stof als koelmiddel was in 1885 geopperd door Louis Cailletet, ‘aan wiens genie’,
aldus Onnes, ‘wij op dit gebied zooveel te danken hebben’. Niet alleen leverde
Pictets zwaveligzuur ‘buitengewoon veel last en onaangenaamheid’ op, ook de
constructie van de eerste cyclus beviel Onnes maar matig. Hij bleek ‘nog veel
ongunstiger in het gebruik dan men reeds uit de teekening er van mocht opmaken’.
Om de efficiëntie op te krikken voorzag Onnes de chloormethylkookfles van een
regeneratorspiraal: het ethyleen van de tweede cyclus liep via een dunwandige en
lange spiraalbuis naar de chloormethylkookfles (om daar onder 8 atmosfeer druk
te condenseren). Chloormethyldamp die in tegenovergestelde richting weggepompt
werd stond een deel van zijn koude af aan de spiraal en koelde aldus het ethyleen
alvast voor. Het duurde zo'n drie kwartier voor de kookfles van de eerste cyclus met
o

vloeibaar chloormethaan van -70 was gevuld.
Cyclus twee bevatte ethyleen. Dat was een prachtig koelmiddel, maar aan het
gebruik kleefden nadelen. Zo vormde ethyleen met lucht een ‘hoogst ontplofbaar’
mengsel, wat Onnes dwong tot het nemen van diverse veiligheidsmaatregelen:
stoomverwarming in lokaal E, het (eveneens in 1893) aanleggen van elektrisch licht
30
(in plaats van gaslampen) en het plaatsen van een krachtige ventilator om
ontsnappend ethyleen- of choormethylgas weg te blazen. Ook de zuiverheid van
het ethyleen gaf last. Toen Onnes in 1887 aan de ethyleencyclus begon was het
gas nog niet in de handel verkrijgbaar. In 1892, toen dat wel het geval was, plaatste
Onnes een bestelling bij Orchard in Londen. Een halfjaar moest hij op levering
wachten, en toen bleek het gas ook nog eens 3 procent verontreinigingen te bevatten
terwijl 1 procent voor Onnes de limiet was. Verontreinigd ethyleen condenseerde
pas bij hogere druk en dat gaf meer kans op ontploffingen.
Dus zag Onnes zich genoodzaakt zelf zuiver ethyleen te bereiden. In een
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tijdrovend en kostbaar stookproces, waarbij de temperatuur nauw luisterde, werd
in kamer F (aangrenzend aan de cryogene ruimte in kamer E) alcoholdamp in kolven
met zwavelzuur geleid, ‘bij welke de zuiverings - en droogtoestellen geheel op
continu gebruik ingericht en met de noodige automatische veiligheids- en
regelingsinrichtingen voorzien zijn’. In 1890 had Onnes het stoken zo goed onder
de knie dat het Leidse ethyleengas, dat in porties van 1½ kubieke meter bereid
werd, 99 procent zuiver was. Maar in de toestellen lekte er bij lage druk onvermijdelijk
lucht bij, waardoor proeven op een gegeven moment stilgelegd moesten worden.
Ook ging er af en toe ethyleen verloren. De stooktafel stond dus permanent klaar
voor gebruik.
In zijn ontwerp voor de ethyleenkookfles - de tekeningen lagen juni 1890 bij
instrumentmaker Curvers; januari 1891 kon het testen en verbeteren beginnen heeft Onnes de regeneratorspiraal annex warmtewisselaar (bedoeld voor zuurstof
uit de derde cyclus) in het toestel geïntegreerd. Op deze kookfles, later hét model
voor andere kookflessen en liquefactoren in het cryogeen laboratorium, heeft Onnes
flink zitten puzzelen. Vanwege alle gedoe rond de bereiding van ethyleen wilde hij
zo min mogelijk van dit gas in de tweede cyclus gebruiken. In de praktijk bleek 1½
kilo voldoende - Dewar werkte in Londen met 40 kilo. De circulatie was, net als in
de eerste cyclus, van metaal, ditmaal uitsluitend roodkoper. De dunne wanden
waren met ribben verstevigd tegen vacuüm of overdruk. Onder in de kookfles
3

omspoelde vloeibaar ethyleen circa tien windingen (inhoud: 300 cm ; afkoelend
2

oppervlak: 1500 cm ) van de spiraal waarin zuurstof moest condenseren. De
benodigde druk van 60 atmosfeer werd geleverd door de Cailletet-compressor.
De kookfles, die aan de onderzijde 22 cm in diameter was en naar boven taps
toeliep, was qua constructie de uitkomst van een optimaal evenwicht tussen de
hoeveelheden condenserend oppervlak, af te koelen metaal, benodigd ethyleen,
geproduceerde zuurstof en het aanwezige warmtelek naar de omgeving. Met het
oog op warmte-isolatie had Onnes het toestel ingepakt in lagen schapenwol gewassen, in warm water ontvet, schoongemaakt en tot ‘Franse bollen of
dekenplakken gekamd’ gaf het beste resultaat, aldus een geraadpleegde deskundige.
De lagen wol, in compartimenten gedeeld door vilt, waren van elkaar gescheiden
door katoen en vernist papier. Alles om convectie, geleiding en straling van warmte
de kop in te drukken. Het toestel functioneerde prima: binnen een paar uur stond
in de kookfles, zonder dat hij aan de buitenkant nat werd (laat staan bevroor), 1 liter
vloeibaar ethyleen, kokend bij 2 à 3 cm kwikdruk. De zaak was zo ontworpen dat
weggepompt ethyleengas, dat het per regeneratorspiraal toestromende zuurstof-
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gas voorkoelde, de kookfles ongeveer bij kamertemperatuur verliet. Alle koude werd
benut.
In de ethyleencyclus was uit veiligheidsoverwegingen een metalen ketel van 600
liter opgenomen, waarin het vloeibare ethyleen in noodgevallen snel kon expanderen
zonder dat de druk te hoog opliep. Overtollig ethyleen bewaarde Onnes in gasvorm
in een ‘gelaschten ketel’ op hooguit 15 atmosfeer. In de cyclus waren een olievanger
en droogtoestellen opgenomen om te voorkomen dat als gevolg van
waterdampverontreiniging kranen vastvroren. Eer alles werkte was er anderhalf jaar
voorbij.
Intussen kwam ook de zuurstofcyclus gereed. In navolging van Wroblewski in
1885 wilde Onnes vloeibare zuurstof onder uit de regeneratorspriraal aftappen om
het naar een glazen vat (kookglas of cryostaat) over te hevelen waarin het rustig
kon koken, al dan niet onder verlaagde druk. In dat vat konden thermometers worden
gedompeld, en te onderzoeken preparaten. Later werd het ook mogelijk uit dit vat
vloeibare zuurstof over te hevelen in een dewarglas, een soort thermosfles. Om het
kookglas zat een dunwandige luchtdichte koperen kast, aan de binnenzijde beplakt
met vilt met daarop nikkelpapier om warmtestraling tegen te houden. De kast had,
tegenover elkaar, twee paar micavensters, om licht binnen te laten en te kunnen
zien wat binnen gebeurde.
Een probleem in de beginjaren van de cascade vormde het tekort aan pompen.
In de zuurstofcyclus perste de Cailletet-compressor plus aanjager het zuurstof samen
en beide dubbele Pictet-pompen waren actief in de chloormethyl - en ethyleencyclus.
o

Maar om de zuurstof in de kookkast beneden -182 (het kookpunt bij atmosferische
druk) te krijgen, was een extra vacuümpomp nodig. Die had Onnes in 1892 niet,
zodat de Pictet-pomp uit de eerste cyclus tijdelijk naar de derde werd overgeheveld
en de ethyleenspiraalbuis in een bak met vast koolzuur werd gelegd. Het aftappen
van aanzienlijke hoeveelheden koolzuur uit in de handel verkrijgbare cilinders gaf
om de haverklap ellende omdat kranen vastvroren. Om van de waterdamp in de
koolzuur af te komen vroeg Onnes de Nederlandsche Kaenoliet en
Koolzuur-Maatschappij te Rotterdam hun handelsproduct, vóór het de fles inging,
eerst over ongebluste kalk te leiden. In 1893 leende Onnes van de marine een
31
Brotherhood-perspomp - bestemd voor het lanceren van torpedo's - die hij inzette
in een extra cyclus met methaan en, later, een met stikstof of vloeibare lucht.
Na anderhalf jaar knutselen aan ethyleenkookfles en zuurstofkookkast, het dichten
van talloze lekken en stoken van hectoliters ethyleen was het op 23 juni 1892 feest:
Onnes ving zijn eerste vloeibare zuurstof op in het ‘glas van Wroblewski’. Er dreven
stukjes vuil op en met 20 cc was de hoeveelheid
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Het cryogeen laboratorium in lokaal E, 1900.

bescheiden. ‘De koude is eerbiedwekkend,’ schreef de anders zo nuchtere Groninger
in zijn laboratoriumboekje. Het genot duurde kort. Tijdens de eerste liquefactie raakte
de zuurstofkookkast defect. Reparaties en verbeteringen, waaronder een langere
ethyleenspiraal en een grotere zuurstofkookkast, duurden tot december 1893. Maar
toen had Onnes een installatie die er mocht zijn. Tegen de kerst maakte hij met zijn
cascade een kwart liter
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vloeibare zuurstof, liet deze onder lage druk koken en liet ‘gedurende eenige uren’
de blauwige vloeistof aan ‘verscheidene wetenschappelijk vrienden’ zien. Mei 1894
nam Onnes een dewarglas vloeibare zuurstof mee naar de Akademievergadering
in Amsterdam - men toonde zich zeer onder de indruk. Niet de liquefactie van
vloeibare zuurstof was bijzonder - dat was tien jaar eerder al in Polen gelukt (en her
en der nagevolgd) - maar het creëren van de mogelijkheid om bij uiteenlopende
lage temperaturen, die Onnes tot op een honderdste graad constant wist te houden,
onderzoek te doen.
Opvallend genoeg verscheen de eerste beschrijving van de Leidse cascade,
inclusief een keur aan gedetailleerde tekeningen, in Revue générale des sciences
pures et appliquées. April 1896 publiceerde E. Mathias, toen hoogleraar te Toulouse,
in het Franse tijdschrift een artikel waarin hij zijn bewondering voor Onnes' cryogeen
32
laboratorium niet onder stoelen of banken stak. Een jaar eerder had Mathias in
hetzelfde blad al een overzicht van de diverse cryogene laboratoria in Europa
gegeven, niet lang nadat Onnes in kort bestek er de Leidse opstelling uit de doeken
33
had gedaan. Ook James Dewar was in de Revue générale zojuist aan bod geweest.
Mathias was aan het Steenschuur poolshoogte komen nemen en kreeg van Onnes
fraaie constructietekeningen mee (schaal 1:30, deels in kleur), bedoeld voor een
Leidse publicatie (de gids ter gelegenheid van de lerarendag op 22 april 1897 drukte
34
onder andere een schema van de cascade af; pas in 1904, met het gedenkboek
ter gelegenheid van Onnes' 25-jarig doctoraat in 1904, kon een groter publiek er
kennis van nemen).
Aan het slot van zijn artikel vol technische details gaf Mathias een tijdtabel van
de liquefactie van zuurstof in Leiden op 22 mei 1894. Om 9.15 uur, aldus het Franse
verslag, begon Onnes met het opstarten van de chloormethylcyclus; 10.00 uur was
het tijd voor de ethyleencondensatie; 10.37 uur was de eerste vloeibare ethyleen
een feit; 11.50 uur was de ethyleenkookfles gevuld en werd er begonnen met
afpompen; 12.09 uur was de ethyleendruk gezakt tot 7 cm kwik en was het koud
genoeg om zuurstof onder hoge druk door de spiraal te leiden; 12.44 uur begon het
zuurstofkookglas vol te lopen met vloeistof; 13.32 uur was het glas met vloeibare
zuurstof gevuld (een kwart liter), alles bij atmosferische druk; 14.10 uur kon met het
zuurstofbad geëxperimenteerd worden; 16.45 uur ten slotte werd het experiment
35
beëindigd.
De Leidse koude kon zich koesteren in brede internationale belangstelling.
36
Augustus 1896 was Nature vol lof over Onnes' cryogene installaties. In het artikel
werd benadrukt dat Leiden een totaal eigen aanpak had gekozen. Ideeën van Pictet
(cascade), Cailletet (gebruik van chloormethaan en ethyleen) en Wroblewski
(opvangconstructie vloeibare zuurstof) waren geïn-

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

217
tegreerd in een installatie die een permanent bad van een ½ liter vloeibare zuurstof
produceerde. Bovendien was Leiden door zijn ruime aandacht voor veiligheid en
efficiëntie - de cascade had een uitzonderlijk hoog rendement - in de ogen van
Nature een ‘cryogeen modellaboratorium’. Ter illustratie zette het weekblad wat
cijfers op een rij. Waar Onnes 1,5 kilo ethyleen in zijn installatie gebruikte, had Dewar
er 40 nodig. En terwijl Pictet zijn cascade met 30 à 40 paardekrachten aandreef,
had Leiden genoeg aan 6 à 8 pk. Olszewski zat nog lager, maar die werkte met nog
geen 70 cc vloeibare zuurstof en had bovendien geen permanent bad. ‘[O]ne cannot
but admire the perseverence and skill which the development of this system reveals,’
aldus Nature. Ook over de lopende proeven in het kader van de Lorentz- en Van
der Waals-serie was het blad zeer te spreken. ‘In short, the place is rich in apparatus
of all kinds, and possesses numeral appliances; so much so, that one would rank
it amongst the best provided (and, one may add, most productive) research
laboratories.’
Terwijl Onnes mei 1894 in het Trippenhuis vloeibare zuurstof demonstreerde, lag
Leiden met Londen, Krakau en Berlijn in de race om de liquefactie van het volgende
permanente gas: waterstof. Die race is geen latere uitvinding, Onnes zelf zei in 1895
37
in ‘voortdurende wedijver met het buitenland’ te liggen. Alvorens op de wedloop
in te gaan, en nader kennis te maken met de licht ontvlambare James Dewar en
zijn geheime refrigeratoren in de Royal Institution, wat gebeurde er nog meer aan
het Steenschuur?
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15 De Lorentz-serie
Op 22 april 1897 kwamen in het Natuurkundig Laboratorium in Leiden een kleine
honderd leraren van hbs'en en gymnasia bijeen voor een studiedag. Op het
programma stonden een college van Lorentz over ‘elektriciteitsleer’, een theorie
van het elektromagnetisme op basis van de wisselwerking tussen geladen deeltjes
en de ether, en demonstraties met toelichting bij de proefopstellingen in het
1
laboratorium. In zijn ‘inleidende toespraak’ in een uitpuilende collegezaal
onderscheidde Onnes twee hoofdgroepen van experimenteel onderzoek. ‘Behoef
ik de drijfkrachten, die ze deden ontstaan, nog te noemen,’ hield de
hoogleraar-directeur zijn gehoor voor,
of hebt gij niet zelf reeds boven deze beide seriën de namen van twee
landgenooten ingevuld, en opgemerkt dat het laboratorium in dienst is
gesteld, eenerzijds van de moleculaire theorie van Van der Waals,
anderzijds van de electromagnetische theoriën, aan wier ontwikkeling
2
door Lorentz zulk een belangrijk aandeel is genomen.
De Lorentz-serie, het Leidse magneto-optisch onderzoek uit de periode 1882-1904
(en met als hoogtepunt de ontdekking van het Zeeman-effect in 1896), is altijd een
wat ondergeschoven kindje geweest. Het Natuurkundig Laboratorium van Kamerlingh
Onnes wordt in de eerste plaats geassocieerd met vloeibaar helium en
supergeleiding, en niet met magneto-optische onderzoekingen. Toch hadden die
tot de eeuwwisseling de overhand boven het cryogene werk. Het magneto-optische
onderzoek aan het Steenschuur sloot nauw aan bij Lorentz' microbenadering met
in de hoofdrol bewegende geladen deeltjes: de ‘ionen’ - in 1897 werd duidelijk dat
het om elektronen ging. Daarmee liep Lorentz voorop. Zijn tijdgenoten, de Britten
(met uitzondering van Joseph Larmor) in het bijzonder, volhardden in een
macroscopische aanpak, waarin bij het uitrekenen van de elektromagnetische
3
effecten geen plaats was voor moleculen, atomen of ionen.
Aan de Communications from the Laboratory of Physics of the University of Leiden,
in hoofdzaak vertalingen in het Engels van mededelingen die Onnes

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

219
namens zijn leerlingen in de Akademie had gedaan (in 1883 werd hij lid, zie hoofdstuk
22), is het aanvankelijke overwicht van de Lorentz-serie goed af te lezen. Onnes
begon de Communications om het Leidse experimentele werk buiten de landsgrenzen
onder de aandacht te brengen. De Archives Néerlandaises des Sciences Exactes
et Naturelles, sinds 1868 jaarlijks uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen, waren er vooral voor overzichtsartikelen, niet voor
experimentele mededelingen die gebaat waren bij snelle internationale verspreiding.
In een tijd dat in de fysica het Duits nog de belangrijkste wetenschapstaal was (de
Annalen der Physik und Chemie, sinds 1876 inclusief Beiblätter met korte
samenvattingen, was het toptijdschrift van toen) getuigde de keuze van Onnes voor
het Engels van een vooruitziende blik.
Aflevering één van de Communications, over het promotieonderzoek van Remmelt
Sissingh, kwam uit in 1885. Het tijdschrift verscheen met onregelmatige tussenpozen,
vanaf 1899 inclusief Supplements met breder georiënteerde en bijzondere artikelen.
Onnes stuurde specifieke afleveringen naar collega's die daar belang in stelden en
zette ruilabonnementen op met buitenlandse instituten en bibliotheken. De eerste
bundel (no. 1-12) verscheen in 1894 - Onnes' laatste bijdrage (in 1926) was no.
183.
Zoals gezegd, tot de eeuwwisseling viel het meeste Leidse onderzoek onder de
noemer ‘Lorentz-serie’. Toen in de zomer van 1900 bij drukkerij IJdo Communication
60 van de persen rolde, stond de teller voor die serie op 31 - ruim meer dan de 20
Communications die tot dan toe met de theorieën van Van der Waals verband
hielden (waarover in hoofdstuk 18 meer). Voor de rest betrof het experimentele werk
in het Natuurkundig Laboratorium vooral methoden en technieken van onderzoek.

Lorentz als experimentator
Toen Kamerlingh Onnes september 1882 zich aan het Steenschuur meldde, kende
hij Lorentz al tien jaar. April 1871 had Van Bemmelen, bij wie eerstejaarsstudent
Onnes toen een weekje logeerde om zijn plezier in scheikundeproeven te herwinnen
(zie hoofdstuk 3), zijn vroegere leerling met Lorentz (en Haga) in contact gebracht.
4
In de bossen rond Arnhem spraken de jongens over ‘het mooie van de Natuurkunde’
en een vriendschap voor het leven was geboren. Zomer 1880 stuurde Onnes vanaf
't Waelre een briefje om Lorentz geluk te wensen met zijn verloving met Aletta Kaiser
(een nicht van de astronoom). Bij die gelegenheid beeldde hij zich een nieuwe
wandeling in: ‘Zonder twijfel zouden wij in onze gesprekken wetenschap-liefde
hebben samengeweven - in theorie; gij doet het in praktijk nu alleen en beter.’ En
als aanloop naar een vers van Emanuel von Geibel (‘Ich bin der
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dunkle Edelstein / Aus tiefen Schacht gewühlet / Du aber bist der Sonnenschein /
Darin er Farben spielet’): ‘Wij zouden misschien besproken hebben hoe de
5
bevrediging naar Sehnsucht naar innigheid onze werkkracht verhoogt [...].’ Het
verlangen als katalysator van wetenschap.

Hendrik Antoon Lorentz, circa 1895; tekening Jan Veth.

Hendrik Antoon Lorentz, geboren op 18 juli 1853, was zoon van een welgestelde
6
Arnhemse tuinder. ‘Hentje’ was een rustig, opgewekt kind dat pas laat leerde praten.
Toch gaf hij als kind als blijk van een grote intelligentie: op tienjarige leeftijd kocht
hij van zijn zakgeld een logaritmetafel en het duurde niet lang of hij kon ermee
overweg. Op de hbs, waar hij bij Herman Haga in de klas zat, werd de liefde voor
de natuurkunde gewekt door docent H. van der Stadt. Die liet zijn briljante leerling
in een concertzaal ronddraven met een aan een lat bevestigde windmeter, om zo
het verband te achterhalen tussen snelheid en wijzeruitslag. Ook al prefereerde
Lorentz de theorie, zijn belangstelling voor het experiment in de fysica verloor hij
nooit.
In Leiden maakte hij als student diepe indruk. Speciaal voor Lorentz hervatte
Kaiser - ‘Ze begrijpen er allen niets van, alleen die eene jongen met die zwarte
7
oogen’ - een college theoretische astronomie dat hij bij gebrek aan studenten had
moeten staken. Na zijn kandidaatsexamen (1871) zette Lorentz in Arnhem (waar
hij lesgaf op een avondschool) de studie voort. December 1875 promoveerde hij bij
Rijke magna cum laude op het proefschrift Over de theorie der terugkaatsing en
breking van het licht. Dat bouwde voort op de theorie van James Clerk Maxwell (zij
het in de formulering van
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Helmholtz), die het licht in 1865 als een elektromagnetische trilling in de ether had
opgevat, en bevatte het programma waar Lorentz als hoogleraar mathematische
fysica in 1878 mee aan de gang ging. ‘Volgens de theorie der elektriciteit van
Lorentz,’ sprak Kamerlingh Onnes in 1897 tot de verzamelde leraren, ‘worden de
lichttrillingen veroorzaakt door kleine geladen deeltjes, licht-ionen, welke bij hunne
8
bewegingen, of electrische trillingen, electrische golven in de wereldether uitzenden.’
9
In 1892 publiceerde Lorentz in de Archives Néerlandaises een omvangrijk artikel
dat als een tussenstap is op te vatten naar wat later zijn ‘elektronentheorie’ is gaan
heten. In 1895, twee jaar voor het bezoek van de leraren, had Lorentz zijn inzichten
op magneto-optisch gebied neergelegd in de monografie Versuch einer Theorie der
electrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern.
Onnes, die Lorentz direct op de hoogte had gesteld van zijn sollicitatie naar de
Leidse leerstoel in de experimentele natuurkunde, zocht twee dagen na zijn
benoeming, 5 september 1882, zijn nieuwe collega thuis aan de Hooigracht op. Ze
spraken over het grote college voor medici en ‘eerstbeginnenden’ dat Onnes van
Rijke zou overnemen, maar ook over een ‘kamer’ waar Lorentz zou kunnen
experimenteren. Kennelijk lag dit punt gevoelig want op 25 september noteerde
Onnes in het dagboekje dat hij de Leidse beginmaanden bijhield: ‘Lorentz: Wil niet
terstond aanbod van kamer aanvaarden omdat de laster hier reeds haar netten
heeft gespannen over belofte van verdeling van 't laboratorium.’ Die laster zal zijn
gevoed door het plan de verzameling instrumenten, de trots van Rijke, naar zolder
te verbannen, opdat er beneden meer experimenteerruimte kwam. Onnes besprak
een en ander met Bosscha en het idee was op de benedenverdieping ‘een kamer
voor [de] assistent [Sissingh] en voor Lorentz' te bestemmen. Half november, toen
de oratie achter de rug was en Onnes feitelijk in het Natuurkundig Laboratorium aan
10
de slag ging, was Lorentz akkoord: Aanvrage Lorentz om praktisch te werken.’
Wat voor proeven had Lorentz op het oog? Juist in deze periode deed hij
theoretisch onderzoek naar het Hall-effect en de ermee samenhangende draaiing
van het polarisatievlak van licht. Het Hall-effect, in 1879 door Edwin Hall in Baltimore
ontdekt, houdt in dat in een blaadje metaal (Hall nam goud) waardoor een elektrische
stroom loopt en waarop (dwars op die stroom) een magnetisch veld is gezet, tussen
beide zijkanten een spanning komt te staan. Bewegende lading, zo zeggen we nu,
ondervindt een Lorentzkracht loodrecht op het vlak van de stroomrichting en het
magnetisch veld; de elektrische en de magnetische kracht op het bewegende elektron
zijn in evenwicht. Het Hall-effect hing samen met het drie jaar eerder ontdekte
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Kerr-effect: terugkaatsing van gepolariseerd licht op een gemagnetiseerde spiegel
levert een draaiing van het polarisatievlak op. Lorentz, die zijn bevindingen juni 1883
in de Verslagen van de Akademie publiceerde, kon met zijn theorie - door zijn
11
promovendus W. van Loghem datzelfde jaar nader uitgewerkt - de grootte van het
12
Kerr-effect nauwkeurig uitrekenen.
Lorentz begon in kamer G van het Natuurkundig Laboratorium met een huis-, tuin
- en keukenonderzoek naar het functioneren van de aanwezige spectrometer (van
het Jamin-type), daarbij regelmatig bijgestaan door Onnes. Begin 1883 sloot hij het
af, om over te stappen op een ‘oorspronkelijk onderzoek’: de proef van Kerr voor
spiegels van zilver, weekijzer en staal. Het idee was de intensiteit van het Kerr-effect
te bepalen door gepolariseerd licht enkele malen tussen twee evenwijdige
gemagnetiseerde staalspiegels heen en weer te laten kaatsen. In zijn Akademieartikel
van juni 1883 sprak Lorentz van een ‘ruwe meting’. ‘Weldra hoop ik omtrent de
resultaten dezer onderzoekingen iets naders te kunnen meêdeelen,’ besloot hij zijn
verslag.
Maar tot een publicatie is het niet gekomen en alles wijst erop dat Lorentz'
experimentele uitstapje van korte duur is geweest. Maart 1883 werd Onnes ziek en
de last van het grote college schoof naar Lorentz - toen de gezondheid van Onnes
fragiel bleef zelfs permanent. Aan experimenteren kwam Lorentz niet meer toe en
over de proef van Kerr ontfermde Sissingh zich. Wel bleef Lorentz het Leidse optische
onderzoek van nabij volgen en in het gedenkboek ter gelegenheid van Onnes'
25-jarig doctoraat (in 1904) zette hij met het hoofdstuk ‘Optische en
Magneto-Optische Onderzoekingen’ de vorderingen op dat gebied nog eens op een
13
rij.

Het Sissinghse faseverschil
Vóór Sissingh aan het Kerr-effect toekwam, moest eerst zijn promotieonderzoek af.
Terwijl hij onder Rijke weinig meer had gedaan dan assisteren bij de collegeproeven
en het practicum voor de ‘meergevorderden’, startte Sissingh onder het
bewind-Onnes direct met het opzetten van een eigen wetenschappelijk onderzoek.
Als onderwerp nam hij de terugkaatsing van gepolariseerd licht tegen een metalen
spiegel: het startpunt van de Lorentz-serie. Na het opbouwen en uittesten van de
proefopstelling werd de winter van 1883-1884 met de metingen begonnen. Maart
1885 promoveerde Sissingh op het proefschrift Metingen over de elliptische
polarisatie van het licht.
Hoe ging dat onderzoek in zijn werk en wat was Onnes' rol? Om te beginnen
verving Sissingh de spectroscoop van het type Jamin (waarmee Lorentz had gewerkt)
door het meer robuuste type Meyerstein, welk toestel Onnes van Bosscha in
bruikleen had. Het licht dat op de spiegel viel had één kleur, ‘geplukt’ uit het spectrum
dat een prisma van flintglas wierp van een kool-
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spitslamp ('s winters) of van zonlicht dat in een heliostaat viel ('s zomers). De
spectroscoop was uitgerust met twee nicols, samengestelde plaatjes kalkspaat met
de speciale eigenschap dat ze één trillingsrichting van het licht doorlieten. Het ene
nicol was polarisator: het maakte van ongepolariseerd licht gepolariseerd licht. Het
andere werkte als analysator van het door de spiegel teruggekaatste licht. Immers,
zodra de voorkeursrichtingen van twee nicols dwars op elkaar staan, wordt licht niet
doorgelaten. Verandering van het polarisatievlak als gevolg van terugkaatsing door
een metaalspiegel verraadde zich doordat in die situatie wél licht door de analysator
drong, en deze over een bepaalde hoek gedraaid moest worden om de ‘uitdoving’
te herstellen.
Metalen hebben de eigenschap dat ze (mits het trillingsvlak niet in het invalsvlak
ligt of daar dwars op staat) bij terugkaatsing lineair gepolariseerd licht omzetten in
elliptisch gepolariseerd licht. De eerste soort is te vergelijken met de golf die in een
touw loopt wanneer het uiteinde op en neer (of heen en weer) beweegt, de tweede
met de golf die ontstaat wanneer het uiteinde (dwars op de richting van het touw)
een ellips beschrijft. Het opmeten van die ellips (die is op te vatten als een
samenstelling van twee lineaire trillingen van verschillende amplitude en met een
faseverschil) gebeurde met een compensator van Babinet. Dit precisie-instrument
bestond uit twee parallelle wigvormige kwartsplaatjes, waarvan er één met een
micrometerschroef nauwkeurig verstelbaar was zodat de totaaldikte viel te variëren.
Omdat de beide componenten van de elliptisch gepolariseerde lichtstraal met
verschillende snelheden door het kwarts drongen, was het faseverschil op te heffen
via het verstellen van de dikte van de kwartscombinatie: bij een bepaalde stand van
de compensator ontstond weer een lineair gepolariseerde trilling met als oriëntatie
een as van de ellips.
November 1882 begon Sissingh met het aanpassen en verbeteren van de
compensator van Babinet, waarbij Onnes sturend optrad. ‘Het spijt mij zeer dat de
compensator u nog steeds zulke parten speelt,’ schreef een herstellende Heike juli
14
1883 vanuit Zwitserland. In dezelfde brief droeg hij Sissingh op voor betere nicols
te zorgen. Het vinden van exemplaren die de lichtstralen niet afbogen was nog een
hele toer, maar uiteindelijk stond er in kamer G van het Natuurkundig Laboratorium
een proefopstelling, inclusief collimator en kijker, die stukken nauwkeuriger was dan
degene waarmee Jamin (Parijs) en Quincke (Heidelberg) eerder hadden gewerkt.
Sissinghs meetresultaten bij spiegels van zilver (ook in een onderwater-opstelling)
en weekijzer stemden keurig overeen met de theorie van Cauchy, gepubliceerd in
1839. ‘De overeenstemming met de formule is werkelijk bewonderenswaardig,’
jubelde Onnes een zomervakantie later vanuit Soden,
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‘en een nieuw bewijs dat de compensator van Babinet een der fijnste meetwerktuigjes
15
is.’ In afwezigheid van de hoogleraar-directeur ontving Sissingh Gustav Wiedemann,
redacteur van de Annalen. Het bezoek bood een mooie kans de nieuwe Leidse
fysica onder de aandacht te brengen van iemand die er internationaal toe deed.
‘[H]et zal voor u bijzonder aangenaam geweest zijn,’ schreef Onnes, ‘hem bij den
toestel zelf te overtuigen van de degelijkheid van uw werk. Dit verzekert aan uw
16
resultaten tevens de verdiende publiciteit.’
Lorentz volgde Sissinghs verrichtingen op de voet en kwam soms met
17
experimentele suggesties. Maar het door hem voorspelde temperatuureffect in de
‘ellipticiteit’ van de teruggekaatste bundel kon Sissingh niet aantonen. De methode
o

om de spiegel te verhitten (tot 125 C) kwam van Onnes, zoals het hele onderzoek
overduidelijk zijn ‘door meten tot weten’-stempel droeg: een meetmethode ontwerpen,
met de grootste zorg toestellen construeren, foutenbronnen opsporen en elimineren
en aldus de meetnauwkeurigheid maximaal opvoeren. Sissinghs proefschrift was
degelijk vakwerk, maar het checken van een theorie uit 1839 kon moeilijk spectaculair
heten.
Vanaf 1885 concentreerde het onderzoek binnen de Lorentz-serie zich op de
invloed van magnetisme op licht. In 1895 kwam daar het het Hall-effect bij. Het ging
bij dit magneto-optische werk om drie effecten. Sissingh, Zeeman en Wind deden
in kamer G onderzoek naar het Kerr-effect: draaiing van het polarisatievlak bij
terugkaatsing van een lichtbundel op een gemagnetiseerde spiegel. Siertsema
onderzocht in kamer C het Faraday-effect: draaiing van het polarisatievlak in een
kolom samengeperst gas of vloeistof die zich in een magnetisch veld bevond. En
Zeeman ging in kamer 1 na hoe een lichtbron reageerde op een magneetveld: het
Zeeman-effect (zie het volgende hoofdstuk). Van dit kwartet Leidse natuurkundigen
bleef Siertsema, die in 1894 conservator van het Natuurkundig Laboratorium werd,
het langst op zijn post. Zijn benoeming per 1 augustus 1904 tot hoogleraar aan de
Polytechnische School te Delft (een jaar later omgedoopt tot Technische Hogeschool)
markeerde het eindpunt van de Lorentz-serie.
Na zijn promotie schakelde Sissingh over op het Kerr-effect - een onderzoek dat
de magneto-optische theorievorming beslissend zou beïnvloeden ten faveure van
een microbenadering. Nadat Lorentz en Van Loghem in 1883 hun Kerr-theorie
hadden opgesteld en uitgewerkt, zodat er aan het verschijnsel te rekenen viel, was
het onderwerp door een aantal experimentatoren opgepikt. Aanvankelijk werd ook
gekeken naar de gebroken lichtstraal die in de magnetische spiegel doordrong. Dat
vereiste een experimenteel hoogstandje: een gemagnetiseerde spiegel maken die
zo dun was dat hij licht niet alleen terugkaatste maar ook doorliet. Kundt wist in 1884
in
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Straatsburg doorschijnende laagjes ijzer, kobalt en nikkel te laten neerslaan op
geplatineerd glas en het Kerr-effect op te meten bij zowel de gebroken als de
18
teruggekaatste lichtstraal. Nodig was dat niet: volgens Lorentz volstond het om de
gespiegelde straal te bestuderen.
Sissingh sloot aan bij het Kerr-werk van P. Kaz. Die was in 1884 bij Van der Waals
gepromoveerd op het proefschrift Over de terugkaatsing door het licht door magneten
- overigens was van een onderzoeksprogramma in Amsterdam geen sprake en het
bleef bij dat ene onderzoek. Ook de Italiaanse experimentator Auguste Righi
19
publiceerde over het onderwerp, in 1887. Maar de nauwkeurigheid van dit werk
kon niet tippen aan de Leidse metingen.
Omdat Kaz in Amsterdam de polaire reflectie had onderzocht, waarbij het
magnetisch veld loodrecht op de metaalspiegel staat, concentreerde Sissingh zich
in eerste instantie op het equatoriale geval: de magnetisatie parallel aan de spiegel,
in het invalsvlak. In dit experiment viel licht, gepolariseerd in het invalsvlak dan wel
20
loodrecht daarop, op een ijzerspiegel. Die spiegel was een vlakgeslepen deel van
een ijzeren ring (diameter 10 cm; dikte 6 mm) die met zeven lagen koperdraad was
omwikkeld, waar met accu's 15 ampère aan stroom doorheen werd gestuurd. De
magnetische veldlijnen, gevangen in het ijzer, liepen evenwijdig aan het spiegelende
oppervlak. De draaiing van het polarisatievlak was gering: in het equatoriale geval
kwam er door het Kerr-effect een extra component in de teruggekaatste lichttrilling
met een amplitude van nog geen promille van de oorspronkelijke trilling (bij polaire
reflectie was dat ongeveer 6 promille). Om deze zwakke component via draaiing
van de nicols te kunnen uitmeten (afleesnauwkeurigheid: eenderde boogminuut),
was wit licht nodig. De compensator van Babinet kon dus niet gebruikt worden.
Bepaling van de amplitude van de magnetische component in het teruggekaatste
licht en het faseverschil met de hoofdcomponent vonden plaats bij verschillende
invalshoeken. Bij het stellen van de nicols werd zowel een ‘minimummethode’ als
een ‘nulmethode’ (de laatste was in 1884 geopperd door Van der Waals) gebruikt.
Beide methodes waren complementair. Ter wille van de nauwkeurigheid werd steeds
over 200 à 300 afzonderlijke waarnemingen. gemiddeld. Het ging om draaiingen
ter grootte van enkele boogminuten. Vier jaar lang heeft Sissingh, naast zijn
werkzaamheden als assistent bij het practicum, op de metingen gezwoegd.
Monnikenwerk, maar het deed ertoe.
Vergelijking met de theorie van Lorentz en Van Loghem wees uit dat de gemeten
o

amplitudes klopten, maar de fase week telkens met een bedrag van 85 af, ongeacht
de invalshoek. Zeeman, die vanaf 1889 bij het meten assis-
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teerde (een persoonlijke introductie volgt later) en het onderzoek naar het Kerr-effect
in 1890 overnam toen Sissingh aan de Polytechnische School leraar werd, vond bij
polaire reflectie van gepolariseerd licht op ijzer en kobalt ook een ‘faseverschil van
Sissingh’, onafhankelijk van de invalshoek en met een grootte die per metaal
21
varieerde. Het niet-ferromagnetische tellurium, zilver, palladium en platina
vertoonden geen effect.
Een groot deel van 1893 werd Zeeman, die toen in Straatsburg bij prof. Emil Cohn
onderzoek deed naar de voortplanting van elektrische trillingen in vloeistoffen,
vervangen door Cornelus Harm Wind. Die was in Groningen (waar Haga hoogleraar
was) afgestudeerd en werd in Leiden eerst Onnes' en vervolgens Lorentz' assistent.
Wind bekeek in Leiden in aansluiting op het werk van Zeeman de polaire reflectie
22
op nikkel, en vond ook daar een faseverschil van Sissingh. Na Zeemans terugkeer
uit Straatsburg vertrok Wind weer naar Groningen. Begin 1894 promoveerde hij bij
Haga op de bepaling van lokale variaties in het aardmagnetisme in het gloednieuwe,
voor magnetische metingen toegeruste Natuurkundig Laboratorium in Groningen.
Hoe viel dit faseverschil te rijmen met de theorie van Lorentz en Van Loghem?
Die had dus ‘gefaald’, zoals Lorentz zelf opmerkte, maar het constante bedrag van
de fout zag hij als iets ‘bemoedigends’. In 1892 en 1893 probeerden David
Goldhammer (Kazan, Rusland) en Paul Drude (Göttingen) de theorie van het
Kerr-effect te repareren - het Sissinghse faseverschil, waaraan volgens Onnes ‘door
23
buitenlanders eerst weinig geloof werd gehecht of weinig gewicht werd toegekend’,
stond intussen als een huis. Onnes schreef Sissingh in zijn nopjes te zijn met
24
Goldhammers bemoeienissen: ‘Dit is wel zeer animerend.’ In Cambridge boog J.J.
Thomson zich ook al over het verschijnsel (zijn conclusies sloten aan bij die van
Drude). De Leidse meetresultaten gaven Goldhammer gelijk, al wilde Drude, die
aan een macroscopische benadering vasthield, dat eerst niet toegeven. Beide
kemphanen claimden victorie. ‘Es ist sehr merkwürdig, dass Drude nicht zugeben
will, sein Theorie bilde einen speciellen Fall der meinigen,’ schreef Goldhammer
25
begin 1893 aan Onnes - die hem via Communications en brieven op de hoogte
hield van de laatste Leidse resultaten. In een brief aan Sissingh gaf Onnes zijn
26
ongezouten mening: ‘Verder meen ik dat Drude op zijn kop moet hebben!’ Nadeel
van Goldhammers microtheorie was dat deze op tamelijk omslachtige wijze met de
Maxwellvergelijkingen omsprong en bovendien op ‘een zuiver mathematische
27
hypothese’ berustte, zonder duidelijke fysische interpretatie.
Het was Wind, naast experimentator ook een begaafd theoreticus, die,
aangemoedigd door Lorentz, het eerst met een fysische theorie kwam die
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met de experimentele uitkomsten uit de voeten kon. Hij zocht de verklaring voor het
Sissinghse faseverschil in het naast elkaar voorkomen van een ‘verplaatsingsstroom’
en een ‘geleidingsstroom’ die ieder hun eigen invloed van een magnetisch veld
ondervonden. Zijn eerste theoretische mededeling werd tijdens de Akademiezitting
28
van september 1894 door Lorentz ingebracht. Januari dat jaar had hij via Onnes
29
zijn waarnemingen aan nikkel gepubliceerd. Wind stond erop een stukje onder
eigen naam te publiceren in plaats van het ‘af te staan’ voor een overzichtsartikel
dat Sissingh in de pen had. Onnes kon dat wel billijken: Wind moest in Groningen
nog naam maken. Ook vond Onnes het goed dat Wind de term ‘Sissinghs
faseverschil’ introduceerde. Dat ‘titeltje’, zo liet hij collega Sissingh (die sinds zijn
30
benoeming in Delft in 1890 hem niet meer met hoogleraar hoefde aan te spreken)
31
weten, zou ‘niet het minst eenige prioriteit’ aan de vader van het effect ontnemen.
December 1896 - inmiddels was Wind in Groningen benoemd tot lector in de
mathematische fysica en de fysische chemie - volgde een tweede, diepgravender
32
verhandeling. Die gaf niet alleen een sluitende verklaring voor Hall-effect, Kerr-effect
en de rotatie van het polarisatievlak in een magnetisch veld, ook verraste Wind met
een voor onmogelijk gehouden ‘Wind-effect’. Indien een gepolariseerde lichtstraal
op een metalen spiegel viel, met de magnetisatie loodrecht op het invalsvlak, zou
er toch een draaiing te zien moeten zijn. Op verzoek van Wind toog Zeeman in
33
Leiden direct aan het werk - om het (minuscule) effect inderdaad te vinden.
Winds beide theoretische stukken over het Kerr-effect, onder leiding van Lorentz
totstandgekomen, verschenen niet in de Communications. Wel kwamen er
(samenvattende) vertalingen in de Beiblätter (1895), de Physical Review (1898) en
de Archives (1899). Het mocht niet baten. Het empirische Sissinghse faseverschil
mocht de overstap van macro- naar microscopisch elektromagnetisme hebben
gekatalyseerd, internationaal hadden Wind en Lorentz in de jaren negentig nauwelijks
invloed. Het succes van Lorentz' ‘ionen’-theorie bij het verklaren van het
Zeeman-effect (zie hoofdstuk 16) bracht in eerste instantie nauwelijks verbetering.
Toen Drude in 1900 ‘om’ was en in zijn invloedrijke Lehrbuch der Optik alsnog ‘ionen’
introduceerde, werden in zijn afleiding van het ‘Wind-effect’ Wind noch Lorentz
34
genoemd. Het gevolg was dat J.J. Thomson, die zich in 1893 in zijn Notes on
recent researches in electricity and magnetism over het Kerr-effect uitliet, in de
beroemde editie uit 1911 van de Encyclopaedia Britannica bij het lemma
35
‘magneto-opticks’ met geen woord over Wind repte. Dat de Groninger fysicus in
zijn Akademieartikel uit 1894 het had gewaagd op te merken dat sir Thomson zijn
conclusie over de verplaatsingsstroom in relatie tot het
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Kerr-effect ‘op slechts eene gebrekkige overeenstemming van de theorie met de
waarneming’ had gebaseerd, kan van dat doodzwijgen toch moeilijk alleen de reden
zijn geweest.

Siertsema, Faraday en Hall
Het was Michael Faraday die in 1845 als eerste ontdekte dat magnetisme inwerkt
op licht. In de Royal Institution in Londen liet Faraday een gepolariseerde lichtstraal
door een doorboorde poolschoen van een krachtige elektromagneet lopen. Toen
de Brit in het magneetveld een stuk glas met loodboride plaatste en daar licht
doorheen stuurde, bleek de polarisatierichting te zijn gedraaid.
In Leiden werd deze draaiing nader onderzocht door Lodewijk Hendrik Siertsema,
in 1890 in Groningen bij Haga gepromoveerd op bepalingen van brekingsindices.
In 1893 kwam hij naar Leiden, waar hij Kuenen eerst als onderwijsassistent opvolgde,
en twee jaar later als conservator. In plaats van een doorboorde poolschoen gebruikte
Siertsema in kamer C van het Natuurkundig Laboratorium twee achter elkaar
geplaatste draadklossen met een totale lengte van 2 meter (aantal windingen 3650;
binnendiameter 6 cm; spoelen gevoed met 60 ampère uit een dynamo), waarin de
roodkoperen proefbuis met te onderzoeken gas of vloeistof stak. Om opwarming
van de elektromagneet te neutraliseren, en zo convectiestromingen in de proefbuis
door temperatuurverschillen te voorkomen, zat om de buis een tweede buis waardoor
water stroomde. 's Winters, wanneer het kraanwater een stuk kouder was dan de
kamertemperatuur, werden de uiteinden van de buis ingepakt met warmte-isolerende
watten. Aan die uiteinden zaten messing verlengstukken met daarin de polarisator
en de analysator. De houders mochten niet van ijzer zijn omdat anders de sterkte
van het magneetveld niet meer eenvoudig viel uit te rekenen. Om ze toch voldoende
taaiheid te geven om de hoge druk te weerstaan liet Onnes ze bij de geschutgieterij
te 's Gravenhage maken uit homogeen coquillebrons dat bij de fabricage van
kanonnen werd toegepast. Het licht in Siertsema's opstelling kwam van een in een
ijzeren kast geplaatste koolspitslamp van het type dat de marine in zoeklichten
toepaste.
Siertsema begon met gassen: zuurstof, lucht, stikstof, waterstof, stikstofmonoxide
en koolzuur. Om het Faraday-effect te vergroten perste hij ze in de proefbuis samen
tot maximaal 100 atmosfeer. Zuivere zuurstof was in de handel niet te krijgen en
werd via elektrolyse van verdund zwavelzuur (in tien bakken tegelijk) in het
laboratorium bereid. De Cailletet-pomp perste het zonder bijmenging van
verontreinigingen in de proefbuis - de eerste link tussen de Lorentz-serie en het
cryogeen laboratorium. De meetresulta-
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ten werden vergeleken met de ‘talrijke formules’ die voor de ‘magnetische
36
draaiingsdispersie’ in omloop waren. Met die van Mascart was de overeenstemming
het best, maar aan een theoretisch fysische verklaring waagde Siertsema zich niet.
Na de gassen waren de vloeistoffen aan de beurt: suikeroplossingen van
uiteenlopende concentratie en druk, water, rood bloedloogzout en vloeibare
o

chloormethyl en stikstofmonoxide (-90 C bij atmosferische druk). Ook vloeibare
lucht en vloeibare zuurstof stonden op de rol, zoals Onnes de bezoekende leraren
ook vertelde, maar het is er niet van gekomen. Beide laatste stoffen waren in het
cryogeen laboratorium (kamer E) in dewarvaten af te tappen en in kamer C, aan de
andere kant van de gang, met een perspompje in de proefbuis over te hevelen. Die
proefbuis was ditmaal van glas en eboniet, korter en dikker van formaat en voorzien
van isolatie om onstuimig koken tegen te gaan. Maar om een ‘volkomen rustige
vloeistof, geheel vrij van opstijgende bellen’ te verkrijgen viel niet mee en ook het
37
instellen van de nicols gaf problemen.
De draaiing van het polarisatievlak bepaalde Siertsema door de analysator zoveel
bij te regelen tot de uitdoving hersteld was. Ook bij dit Leidse onderzoek was de
nauwkeurigheid veel groter dan eerder door Kundt, Röntgen en Becquerel was
gepresteeerd. Omdat de nicols aan de proefbuis vastzaten, werd die in zijn geheel
o

getordeerd. Tot 4 , de maximale verdraaiing in deze experimenten, vormde dat
geen probleem. Per kleur licht werd de draaiing van het polarisatievlak via
spiegelaflezing opgemeten, resulterend in een dispersiekromme. Violet licht
vertoonde een grotere draaiing dan rood.
De resultaten van deze onderzoekingen werden vanaf januari 1895 door Onnes
in de Akademie in korte mededelingen gepresenteerd, waarna ze in vertaling hun
weg vonden naar de Communications. Een groter overzichtsartikel van Siertsema's
38
werk verscheen in 1899 in de Archives Néerlandaises. Ook dat bood weinig meer
dan een beschrijving van apparatuur en een vreugdeloze opsomming van
meetresultaten. Nieuwe inzichten heeft deze zijtak van de Lorentz-serie niet
opgeleverd en hij lijkt vroegtijdig aan technische problemen van cryogene aard ten
onder te zijn gegaan. Augustus 1904 vertrok Onnes' rechterhand naar Delft en werd
de opstelling ontmanteld.
Ten slotte het Hall-effect. Na al het onderzoek naar het nauw verwante Kerr-effect
lag het voor de hand dat ook Hall in Leiden aan bod zou komen. Twee van Onnes'
leerlingen hebben zich eraan gewaagd. Adriaan Lebret (een zwager van Zeeman)
promoveerde in 1895 op Metingen over het verschijnsel van Hall in bismuth, twee
jaar later gevolgd door Metingen over het verschijnsel van Hall en de toename van
den weerstand in het magnetisch veld van Ewoud van Everdingen Jr. - geen
proefschrift uit het Natuurkundig
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Laboratorium of de titel begon met ‘metingen’. Lebret vond na zijn promotie werk
bij een ozonfabriek in Schiedam, Van Everdingen bleef nog een paar jaar in Leiden
hangen, om in 1902 te vertrekken naar het KNMI in De Bilt.
Het Hall-effect, in feite een draaiing van de equipotentiaallijnen in een
metaalblaadje in een magnetisch veld, deed zich vooral gelden in bismuth - hoe
lager de temperatuur, hoe sterker - en op dat metaal heeft het Leidse onderzoek
zich dan ook toegespitst. Teneinde het verschijnsel nauwkeurig te meten en storende
warmte-effecten te omzeilen ontwikkelde Lebret een compensatiemethode, die ook
door Van Everdingen is toegepast. Het idee was de uitslag van een
differentiaalgalvanometer, die het verschil mat tussen de Hall-stroom en een
instelbare stroom die van de hoofdstroom was afgeleid, op nul te krijgen. Omdat
Hall-stroom en compensatiestroom dezelfde basis hadden, deed de hoofdstroom
er zelf niet toe. Bovendien hoefde de hoofdstroom maar even te worden
ingeschakeld, zodat er geen noemenswaardige warmteontwikkeling plaatsvond.
Alleen de toename van de weerstand in een magnetisch veld bleef bij deze
meetmethode als storende factor intact.
Totverrassing van Lebret veranderde de compensatieweerstand van grootte
wanneer de richting van de hoofdstroom werd omgekeerd. ‘Wij herinneren ons
gaarne,’ aldus Zeeman in het gedenkboek van 1904, ‘hoe Prof. Onnes in zulke
oogenblikken onmiddellijk ter hulp snelde en door een kritische opmerking, een
bemoedigend woord, een idee, soms door zijne tegenwoordigheid alleen een
39
suggestieven invloed uitoefenend, het onderzoek weer in gang bracht.’ Wat Lebret
ook probeerde, de asymmetrie bleef. De oorzaak bleek te liggen in de veranderde
oriëntatie van het bismuthkristal. Het verkrijgen van een geschikt bismuthkristal om
blaadjes uit te snijden was nog een hele toer. Toen de zelfgegoten Leidse kristallen
en die uit het Königliches Blaufarbenwerk te Oberschlema niet bleken te voldoen
40
wist Onnes - ‘door post en telegraaf in voortdurend verkeer met de buitenwereld’
- bij zijn collega Perrot, die in Parijs door langzame afkoeling wél homogene
bismuthkristallen wist te maken, betere exemplaren los te peuteren.
Van Everdingen heeft bij uiteenlopende sterktes van het magnetisch veld de
grootte van het Hall-effect als functie van de temperatuur gemeten. De
elektromagneet leende hij van Teylers Museum in Haarlem. In zijn proefschrift was
hij aan het lage-temperaturenwerk niet toegekomen omdat in de periode 1895-1898
Onnes in een gevecht om een hinderwetvergunning verwikkeld was (zie hoofdstuk
17), en lopende die procedure lag het cryogeen laboratorium stil. Na de goede afloop
waren vloeibare chloormethyl
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o

o

(-23 C), vloeibare stikstofoxide (-90 C) en zuurstof (-182 C) weer beschikbaar en
kon Van Everdingen zijn metingen alsnog verrichten.
In zijn toespraak tot de leraren van 1897 liet Onnes er geen twijfel aan bestaan
dat de Lorentz-lijn in toenemende mate gestuurd zou worden door de koude uit het
Leidse cryogeen laboratorium.
Dat eindelijk bij het voortzetten van de onderzoekingen van de
electromagnetische groep meer en meer aanknopingspunten met de
moleculair-theoretische groep zullen worden gevonden, blijkt wel duidelijk
in het laatst behandelde onderzoek [het Hall-effect], waarbij de
41
temperatuur de verschijnselen [...] in zoo hooge mate beheerscht.
Maar zeven jaar later zette de oprukkende koude het magneto-optische onderzoek
op dood spoor en het vertrek van Van Everdingen en Siertsema betekende in 1904
het einde van de Lorentz-serie. De balans? Het Leidse laboratorium had zich met
metingen van een niet eerder vertoonde nauwkeurigheid internationaal op de kaart
gezet en de microscopische theorie was een stuk sterker komen te staan, door het
faseverschil van Sissingh én door een ontdekking die nu aan bod komt: het
Zeeman-effect.
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16 Het Zeeman-effect
1

Het Zeeman-effect werd ontdekt in de nazomer van 1896, op een moment dat
Onnes op vakantie was. Had het een met het ander te maken? Opvallend genoeg
lijkt Zeeman nogal abrupt op het experiment dat hem in 1902 samen met Lorentz
de Nobelprijs voor de natuurkunde opleverde te zijn overgestapt. In zijn
laboratoriumboekje staat direct voor de eerste notitie over het Zeeman-effect van
woensdag 2 september: ‘bak dichtmaken / brug vóórin bak proberen / ook dicht bij
2
vibrator.’ Deze aantekeningen hebben betrekking op experimenten naar de absorptie
van elektrische trillingen in elektrolyten, die Zeeman sinds oktober 1895 in Leiden
uitvoerde. In een brief vanaf zijn vakantieadres in Bad Reichenkall (Beieren),
gedateerd 20 augustus 1896, liet Onnes zijn assistent, die hem zojuist de laatste
resultaten van zijn proeven had toegestuurd, weten dat hij ermee in zijn nopjes was:
‘Met veel belangstelling las ik uw berichten over de proeven met de electr. trillingen.
Kan er niet een stukje voor de September vergad. [van de Akademie] uit groeien.
3
4
Dit zou van veel belang zijn.’ Dat stukje kwam er inderdaad.
Maar intussen was Zeeman gegrepen door een effect dat al jaren zijn
belangstelling had: de invloed van een magnetisch veld op een lichtspectrum. Juli
1891 deed hij zijn eerste experiment in die richting. ‘Met een geïmproviseerde
inrichting werd het spectrum van een natriumvlam geplaatst tusschen de polen van
een electromagneet van Rühmkorff, bekeken. Het resultaat was negatief,’ schreef
5
Zeeman in zijn eerste mededeling aan de Akademie toen het hem wél was gelukt.
In een brief aan Onnes, die voor de rest aan de laatste metingen van het Kerr-effect
gewijd was, had Zeeman op 31 juli 1891 - opnieuw in de vakantie! - verslag gedaan.
‘Ik heb ook nog 't ijzerspectrum in een magnetisch veld onderzocht maar geen
verplaatsing der lijnen duidelijk kunnen constateeren.’ Zeeman, toen 26 jaar oud,
leek zich destijds een beetje te generen voor zijn jeugdige overmoed en had zich
alvast tegen kritiek van zijn chef ingedekt:

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

233
Dit geval is voor mij zeer geschikt om de grootere bevrediging, die 't
quantitatief onderzoek geeft, te kunnen gevoelen en wanneer ik ooit uw
zinspreuk door meten tot weten zou kunnen vergeten, zoo zou de
herinnering hieraan [het onderzoek aan het ijzerspectrum] zeker voldoende
zijn om niet weer, dan na volkomen overweging wat te verwachten is,
6
aan 't werk te gaan.
Zomaar wat proberen was niet de bedoeling in het Natuurkundig Laboratorium
ten tijde van Onnes. In een artikel in Physica ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Zeeman-effect liet de hoogleraar-directeur daar geen misverstand over
bestaan. Terugblikkend op die eerste poging van juli 1891 zei hij:
Hij verraste mij met die vraag [naar de mogelijkheid van een invloed
van magnetisme op de kleur van licht] toen wij op een morgen, staande
bij den spectrometer met polarisatie toestellen, waarmede Sissingh, hijzelf
en Wind in dezelfde kamer aan de ‘Lorentz serie’ van Leidsche metingen
hebben gewerkt, het een en ander betreffende de metingen hadden
overlegd. Het onmiddellijk door Zeeman ter beslissing ondernomen
spectroscopisch onderzoek van een in het magneetveld gebrachte
natriumvlam had hem een negatief resultaat geleverd. De zaak bleef toen
rusten. Al had de mogelijkheid, dat de onderstelde wijziging van de D
lijnen met een gevoeliger spectroscoop dan de zijne misschien toch
aantoonbaar zou zijn, hem niet zonder tweestrijd gelaten, zoo had toch
bij hem de overweging de overhand behouden, dat omtrent den aard en
de grootte van het verschijnsel niets te voorspellen viel en het opsporen
er van dus een nieuw, weinig begrensd onderzoek zou vragen, dat het
voltooien van de metingen waarmede hij bezig was in de waagschaal zou
stellen. Hij had zich niet verder van de lijn van zijn werk verwijderd dan
bij een redelijke opoffering van tijd met gereedstaande hulpmiddelen
aangewezen was geweest, en had vastgehouden aan zijn op goede
gronden genomen onderzoek, dat hem dan ook een postief antwoord op
7
bepaalde, zij het ook bescheidener vragen had gegeven.
In 1898, toen Zeeman in Amsterdam lector was en de hoogleraar en zijn vroegere
assistent als vrienden met elkaar omgingen, haalde Onnes in een briefje ter
gelegenheid van Zeemans verkiezing tot Akademielid herinneringen op aan de
eigengereide Zeeuw die het lef had gehad op eigen houtje proeven in te richten:
Ik herinner mij dan weer zoo gaarne onze eerste ontmoeting, die mij
zooveel beloofde; ik herinner mij hoe later mijn vertrouwen in je toekomst
8
bestand was tegen de oppositie, die mijne waardeering wel eens vond.
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9

Pieter Zeeman was een domineeskind. Geboren in 1865 in Zonnemaire, op het
Zeeuwse eiland Schouwen, doorliep hij de hbs in Zierikzee. Na het eindexamen in
1882, met een hoog cijfer voor natuurkunde, was het zaak eerst de aanvullende
staatsexamens Grieks en Latijn te halen, pas dan kon er aan de universiteit
gestudeerd worden. Zeeman kreeg les van J.W. Lely, classicus en conrector van
het Delftse gymnasium, en woonde bij hem in. Maar de natuur- en sterrenkunde
trokken harder dan Latijn en Grieks en het kostte Zeeman drie jaar eer hij de vereiste
papieren in orde had. Wel haalde zijn op 17 november 1882 verrichte waarneming
10
van een meteorenzwerm het weekblad Nature, waarna het eveneens Britse
Philosophical Magazine een artikel over het onderwerp adresseerde aan ‘Prof.
11
Zeeman’ te Zonnemaire. RANH, Zeeman-archief, inv.nr. 245.
In die Delftse jaren kwamen Kamerlingh Onnes en Zeeman voor het eerst met
elkaar in contact. Dat was tijdens een wandeling op het landgoed de Raaphorst in
12
Wassenaar, waar Lely een tijdelijk onderkomen had gevonden. Onnes, die Zeeman
ongetwijfeld verteld zal hebben over het waarnemen van een meteorenzwerm in
1870 door zijn Groningse hbs-maatje W. Gratama, was zeer geïmponeerd door de
kennis die zijn achttienjarige ‘geleider’ etaleerde. ‘Aldra kwam ons gesprek,’ aldus
Onnes in 1921 in zijn Physica-artikel, ‘van het veelsoortige natuurschoon in Leidens
onmiddellijke omgeving op ons vak.’
Ik bemerkte met verbazing, dat Zeeman reeds werken als Maxwell's Heat
kende en veel uit dergelijke literatuur tot zijn geestelijk eigendom gemaakt
had. Zijn groot verlangen was te gaan experimenteeren. Innig gelukkig
met het vooruitzicht zulk een leerling te mogen leiden, vond ik mij
verantwoord hem ten zeerste aan te moedigen zijne roeping te volgen.
Ik meende hem met zekerheid te mogen voorspellen, dat een leven van
13
toewijding aan de wetenschap hem gelukkig zou maken.
Zeeman kwam in 1885 in Leiden aan. Vanaf maart 1889 hielp hij Sissingh bij de
tijdrovende en lastige proeven aan het Kerr-effect. ‘Leerzaam,’ schreef hij in zijn
dagboek, ‘in zoverre dat ik daardoor meerdere nauwkeurigheid in 't waarnemen,
meerdere inzicht in wetenschappelijk onderzoek, meer standvastigheid in doorwerken
14
van één onderwerp kreeg.’ In 1890, nog voor zijn doctoraalexamen, namen Onnes
en Lorentz hem aan als assistent (Zeeman hielp Lorentz bij de demonstratieproeven
op het grote college en bij de aansluitende practica voor medici). Voor zijn
leermeester Onnes was Zeeman vol bewondering. ‘Ik kwam deze week toevallig
tegen een brief van Clausius aan O. van Dec. 1874,’ schreef hij op 20 februari 1891
in zijn dagboek,
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Waarin C[lausius] naar aanleiding van enkele opmerkingen van Onnes
hem zegt dat medearbeiders, die zo diep in de zaak doordringen als O
natuurlijk der mol[eculaire] physica zeer welkom zijn. Wanneer men
bedenkt dat O (geb 1853) toen 21 jaar oud was, dan kon dit slechts
vervullen met bewondering voor zijne vroegtijdige ontwikkeling, toendertijd
blijkbaar gesteund door eene buitengewoone werkkracht, waarvan mij
zijne extracten van Boltzmann en Clausius [...] getuigenis afleggen [...].
Het is ons steeds goed de eigenschappen van voortreffelijke menschen
ons voor de geest te stellen, te meer wanneer wij in hunne nabijheid leven
15
en zelven zoozeer daarvan verwijderd zijn.
Michael Faraday was een van Zeemans grote voorbeelden. Op 19 april 1890, naar
aanleiding van een boek van Bence Jones over Faraday, noteerde de Zeeuw in zijn
dagboek: ‘Zou 't ook mogelijk zijn licht door magnetisme of elektriciteit te krijgen?
Dit idee kwam bij mij op naar aanleiding van Faraday.’ Op 20 september kopieerde
Zeeman de reactie van Faraday nadat de Engelsman een vlam tussen de polen
van een magneet had gehouden: ‘not the slightest effect in the lines of the spectrum
was observed.’ In de marge van zijn dagboek zette Zeeman naast dit citaat twee
strepen. Op 20 juni 1891 noteerde Zeeman dat hij met Gladstones Life of Faraday
bezig was, maar over die zomer, toen hij zijn eerste poging deed om het
‘Zeemaneffect’ in beeld te krijgen, worden we van het dagboek niet wijzer: de
betreffende bladzijden zijn eruit verwijderd.
Met metingen aan het Kerr-effect won Zeeman in 1892 een gouden medaille van
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen - de leden Lorentz en Onnes
droegen het onderwerp van de prijsvraag aan. De inzending vormde tevens de basis
16
van Zeemans proefschrift. Februari 1893 vertrok de Zeeuw voor een halfjaar naar
Straatsburg, om bij Emil Cohn onderzoek te doen naar de voortplanting van
elektrische golven in water. Bij terugkeer zette hij dit onderzoek in Leiden voort,
terwijl hij als privaatdocent experimenteel getinte colleges gaf. Na de ontdekking
van het Zeeman-effect, door Onnes in zijn toespraak voor de leraren ‘[z]onder twijfel
[...] een der schoonste ontdekkingen van den laatsten tijd’ genoemd, haalde Van
der Waals Zeeman eind november 1896 als lector naar Amsterdam. Verwoede
pogingen van Onnes om zijn leerling in Leiden zo'n post te bieden, mochten niet
baten. Na het vertrek van conservator Johan Kuenen naar Engeland, een jaar eerder,
was het opnieuw niet gelukt een lector aan te stellen die de onderwijslast van Lorentz
17
kon verlichten.

Zeeman als zijn eigen onwelwillende criticus
Wat deed Zeeman besluiten de in 1891 mislukte proef nog eens over te
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doen? Om te beginnen had hij nadien in de Encyclopaedia Britannica Maxwells
biografische schets van Faraday gelezen. Die herinnerde hem eraan dat de grote
experimentator in 1862 in zijn laatste proef tevergeefs geprobeerd had een
kleurverschuiving waar te nemen in het licht van een vlam die in een magnetisch
veld werd gehouden. ‘Wanneer een Faraday aan de mogelijkheid van de genoemde
betrekking dacht,’ aldus Zeeman in de inleidende paragraaf van zijn eerste
Akademieartikel over het later naar hem genoemde effect, ‘kon 't nog wel de moeite
loonen met de tegenwoordige uitstekende hulpmiddelen op spectraal-analytisch
gebied de proef te herhalen [...].’
Met die uitstekende hulpmiddelen, zo is de heersende opvatting, bedoelde Zeeman
in de eerste plaats het door het Leidse laboratorium verworven tralie van Rowland.
Dat was een holle metalen spiegel met een kromtestraal van ‘10 Eng. voeten’ en
met op gelijke afstanden 14.438 krassen per inch. Met zo'n tralie - het procédé was
begin jaren tachtig door de fysicus Henry Rowland in Baltimore ontwikkeld en ruim
honderd stuks gingen er tegen kostprijs naar Europese laboratoria - was een
spectrum (bijvoorbeeld van een natriumvlam) met ongekend oplossend vermogen
in zijn kleuren te ontleden. Bovendien waren door de holle vorm geen extra lenzen
nodig. Het tralie van Rowland kwam uitstekend van pas bij bij de bepaling van de
(constante) lichtsnelheid in 1887 door Michelson en Morley, en bij het opmeten in
1900 van het spectrum (intensiteit tegen de golflengte) van een ‘zwarte straler’ (een
voorwerp dat alle opvallende straling absorbeert).
Maar het tralie van Rowland kan voor het verschil met Zeemans eerste poging in
1891 niet hebben uitgemaakt. Kamerlingh Onnes liep niet voorop met het
aanschaffen van dat tralie - het vergde een forse investering - maar in de loop van
18
1890 had hij het in huis. Eerder lijkt de zeer nauw te stellen spleet, die de werkplaats
van het laboratorium zojuist had afgeleverd, de beslissende factor te zijn geweest.
Hoe dan ook, met de combinatie traliespleet maakte de eigengereide Zeeman een
klapper die het cryogene werk - toch al zwaar in de verdrukking door het
gedonderjaag om een hinderwetvergunning (zie hoofdstuk 17) - geruime tijd in de
schaduw stelde.
Hoe ging de waarneming van het Zeeman-effect in zijn werk? In zijn Physica-artikel
uit 1921 beschrijft Kamerlingh Onnes de uitgangssituatie in kamer 1, de vroegere
vestibule. ‘Zien wij hem [Zeeman] thans daarbij aan het werk.’
Veel voorbereiding was niet meer nodig. Een uiterst nauwkeurig
afgewerkte spleet, die fijn genoeg gesteld kon worden om het oplossend
vermogen van het Rowlandtralie tot zijn recht te brengen was door den
instrumentmaker van het
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laboratorium als proefstuk in zijn vak bewerkt. Een loupe van Fresnel om
het [door het tralie van de spleet gemaakte] beeld te bezien was bij de
hand. Het onwrikbaar onderling verband van den deelen van den
spectroscoop was te verkrijgen door ze op te stellen op den grooten, op
geheide slieten afzonderlijk gefundeerden gemetselden monolith, die van
het inrichten van de vroegere vestibule van het gebouw op de Kleine
Ruïne tot werkzaal daar was opgetrokken en zich onder de geheele vloer
van de zaal uitstrekte. Deze zaal kon door eenige klepschermen
gemakkelijk donker gemaakt worden. Het voorste deel links was
beschikbaar voor den spectroscoop. Voor de spleet ervan werd een
natriumvlam gebracht, geplaatst in het ongeveer 10 Kilogauss sterke veld
van den electromagneet van het gewone model van Rühmkorff. De
natriumvlam werd verkregen door een stukje met keukenzout oplossing
gedrenkt asbest te brengen, in de eerste dagen in een gewone
Bunsenvlam, later in een vlam gevoed met een mengsel van lichtgas en
19
zuurstof.
Onduidelijk is wat Zeeman eind augustus 1896 aan zijn effect heeft gedaan. Veel
meer dan het opstellen en uittesten van de benodigde apparatuur in kamer 1 zal
het niet geweest zijn. In die trillingsvrije ruimte, waar Onnes op verzoek van Bosscha
in 1883 apparatuur uit Delft had opgesteld ten behoeve van het ijken van de wet
20
van Ohm, stonden de gevoelige stroommeters die in de elektrische schakeling
van opstellingen elders in het laboratorium waren opgenomen - via een spreekbuis
gaf een onderzoeker in de betreffende kamer zijn hulpje in 1 het commando tot
meten. Galvanometers waren augustus 1896 vooral in gebruik bij de Hall-opstelling
van Van Everdingen. Maar diens meetplan werd gefrustreerd door de eerder
genoemde kwestie met de hinderwetvergunning, die het cryogeen laboratorium tot
medio 1898 lamlegde. Het is denkbaar dat Zeeman juist vanwege de cryogene
ellende met zijn proefopstelling in kamer 1 terechtkon.
Uit de eerste aantekening die Zeeman in zijn notitieboekje van zijn effect maakte,
op 2 september 1896, blijkt dat beide gele ‘zeer scherp te krijgen’ D-lijnen van
natriumlicht (zout is natriumchloride) bij het inschakelen van de magneet (die een
21
stroom van 30 ampère trok) ‘2 à 3 malen breeder’ werden. Zeeman zal het met
opwinding hebben gadegeslagen maar was als leerling van Kamerlingh Onnes wijs
genoeg om, alvorens de vlag uit te steken, eerst na te gaan of hij niet door fouten
of neveneffecten in de luren werd gelegd. Op 4 september wierp hij in zijn
aantekenboekje een mogelijk alternatieve verklaring op: verbreding van de D-lijnen
door hogere druk, veroorzaakt door een hogere vlamtemperatuur door
vormverandering in een magnetisch veld. Maar tot een systematisch foutenonderzoek
kwam het pas in oktober: Onnes, terug van vakantie, zal geëist hebben dat zijn
assistent
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eerst zijn absorptieproeven met elektrolyten afrondde en deze tot een ‘mededeling’
voor de Akademie verwerkte. Geen betere reden voor de ‘oppositie’ die Onnes in
zijn jubileumartikel van 1921 memoreerde, dan dit van hogerhand opgelegde uitstel.
Op 9 oktober pakte Zeeman de draad weer op. In een serie lastige proeven met
glazen en porseleinen buisjes, die bepaald niet probleemloos verliepen, wist hij de
mogelijkheid van een temperatuur- of drukeffect uit te sluiten door aan te tonen dat
de lijnverbreding direct na het inschakelen van de magneet optrad. J.D. van der
Waals Jr., later in Amsterdam Zeemans collega, formuleerde het in 1935 in zijn
toespraak ter gelegenheid van Zeemans zeventigste verjaardag zo: ‘[W]ie uw eerste
verhandelingen over [...] de magnetische splitsing [in eerste instantie verbreding]
der spectraallijnen leest, krijgt den indruk, dat niet de experimentator zelf aan het
woord is, maar een eenigszins onwelwillend criticus, die er niet zoozeer op uit is,
de proeven op hun juiste waarde te schatten, en er de gevolgen van na te gaan,
22
dan wel zich in geen geval iets op den mouw te laten spelden.’ Kamerlingh Onnes,
die in 1921 Zeemans ‘opwindend streven om eene beslissing voor deze vraag te
verkrijgen’ memoreerde, en het ‘een schoone herinnering’ noemde dit ‘van nabij’
gevolgd te hebben, zou instemmend geknikt hebben.
De eerste mededeling van het Zeeman-effect op de Akademie werd door Onnes
23
gedaan in de zitting van zaterdag 31 oktober 1896. Een dag eerder had Zeeman
24
het effect nog eens aan zijn chef laten zien. Lorentz, op de Akademievergadering
aanwezig, boog zich nog hetzelfde weekend over het verschijnsel en maandag na
het practicum riep hij Zeeman al bij zich om in ‘een korte schets’ de bijbehorende
25
theorie op het bord uiteen te zetten. Het trillende geladen deeltje dat in elk atoom
huisde (‘ion’), aldus Lorentz, ondervond in een magnetisch veld een kracht loodrecht
op zowel de trillingsrichting als de veldrichting. Het effect daarvan maakte Lorentz
inzichtelijk door de trillingsrichting van het ‘ion’ te ontbinden in een component dwars
op en een component evenwijdig aan het magnetisch veld. De loodrechte component
splitste hij vervolgens in twee cirkelvormige trillingen (loodrecht op de evenwijdige
component) die tegen elkaar in draaiden. Van de drie zo verkregen componenten
ondervindt de evenwijdige geen invloed van het magnetisch veld. Maar beide
cirkeltrillingen merken die wél: de ene krijgt een iets hogere frequentie, de tweede
een iets lagere. Het resultaat is dat een scherpe lijn in het spectrum van een lichtbron
in een magnetisch veld zich splitst in drie lijnen, waarvan de twee buitenste circulair
gepolariseerd zijn. Onder niet-ideale omstandigheden overlappen die lijnen elkaar
en ziet de waarnemer slechts een verbreding van de oorspronkelijke lijn waarvan
de randen het polarisatie-effect vertonen.
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Op 10 november probeerde Zeeman de door Lorentz voorspelde circulaire polarisatie
van de randen van de D-lijnen waar te nemen. Een geschikte analysator had hij nog
liggen van het Kerr-onderzoek dat hij eerder dat jaar op verzoek van Wind had
gedaan. De poging faalde omdat er niet evenwijdig aan het magneetveld werd
gekeken, maar loodrecht daarop. Op 20 november besefte Zeeman zijn ‘blunder’
en stapte over op een magneet met doorboorde poolschoenen, zodat hij parallel
aan het veld kon kijken. Drie dagen later kon de vlag alsnog uit: ‘Door hulp Lorentz
bewezen dat de verklaring door gewijzigde beweging “ionen” juist of tenminste
hoogst waarschijnlijk is,’ schreef Zeeman in zijn dagboek. De dag erna herhaalde
hij de proef in bijzijn van Lorentz. Die sprak van ‘een meevaller’ en van ‘een direct
26
bewijs voor 't bestaan ionen, met Faraday's rotatie en Kerr's verschijnsel’. Overigens
zei lord Raleigh in zijn necrologie van Zeeman voor de Royal Society in 1944 dat
27
Lorentz het effect destijds ontging.
28
Eerder had Lorentz nog gesproken van ‘een kwaad ding’. Dat was naar aanleiding
van de waarde van de verhouding tussen de lading en de massa van de ‘ionen’ die
de grootte van de lijnverbreding in combinatie met Lorentz' theorie opleverde.
Aangenomen dat ionen een eenheidslading hadden, leidde dat tot een massa circa
duizend keer lichter dan die van een waterstofatoom. In zijn tweede Akademieartikel
29
presenteerde Zeeman deze opmerkelijke uitkomst zonder enig commentaar. Wisten
hij en Lorentz er geen raad mee? Niet lang daarna bleken lichtionen, net als
kathodestralen, uit elektronen te bestaan: lichte, negatief geladen deeltjes. De
ontdekking van het elektron wordt vaak toegeschreven aan J.J. Thomson, met als
jaartal 1897, maar daar zijn door wetenschapshistorici de nodige kanttekeningen
30
bij geplaatst. Zeeman bepaalde weliswaar de waarde van de lading gedeeld door
de massa, maar niet de massa apart. Volgens A.J. Kox zou het wel eens zo kunnen
zijn dat Lorentz vanwege Zeemans bizarre uitkomst geen medeauteur van het
betreffende artikel wilde zijn, en ook het aanbieden aan de Akademie aan Onnes
31
overliet.
De rol van theorie was in de opeenvolgende fases van de ontdekking van het
Zeeman-effect totaal verschillend. Was Zeeman vóór hij in augustus/september zijn
proeven begon van de theorie van Lorentz op de hoogte geweest, en had hij de
massa van het ‘ion’ gelijkgesteld aan die van een waterstofatoom - wat toen de
gangbare opvatting was - dan was hij al snel tot de conclusie gekomen dat de te
verwachten lijnsplitsing (verbreding) zo minuscuul was dat hij zich de moeite van
het experiment kon besparen. Theoretische ‘voorkennis’ kan zeer nadelig uitpakken!
Nu volgde Zeeman frank en vrij zijn intuïtie, weliswaar geleid door Faraday maar
zonder een duidelijk idee van wat hem te wachten stond, en speelde zijn effect een
be-
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De gebrandschilderde Zeeman-ramen, naar een ontwerp van Harm Kamerlingh Onnes. In
1922 werden ze geplaatst in de binnenmuur van lokaal I, waar Zeeman in 1896 zijn proef
deed. Op het linkerraam (boven) kijkt Zeeman door een spectroscoop naar natriumlicht dat
keukenzout in een brander uitzendt. Na het bekrachtigen van de elektromagneet verbreedt
(splitst) de gele natriumlijn zich: het Zeeman-effect. Het middelste raam verbeeldt Lorentz'
verklaring, terwijl Zeeman op het rechterraam op zoek is naar de door Lorentz voorspelde
polarisatie van de randen van de natriumlijn.
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langrijke rol in de ‘ontdekking’ van het elektron. Over deze bijzondere interactie
tussen experiment en theorie schreef Onnes in 1921:
Wierp de theorie hier het volle licht op de beteekenis van de
experimenteele gegevens, die op het nieuw ontsloten, onafzienbare gebied
verkregen konden worden, het Zeeman effect deed anderzijds, door de
verklaring die het in Lorentz' theorie vond, de macht van deze in het oog
vallen. Van dit tijdstip af begint dan ook de versnelde ontwikkeling der
electronen-theorie, die thans in het grootste deel der natuurkunde is
doorgedrongen. [...] De moeilijkheid om eene theorie streng aan te sluiten
bij het al bekende is het analogon van die, om langs experimenteelen
weg een nauwekeurig en volledig beeld van een verschijnsel te verkrijgen.
Het is of in den strijd tegen die moeilijkheden op beide wegen de
resonnantie als 't ware van den menschelijken geest met de natuur tot
stand komt, welke nieuwe verschijnselen doet ontdekken en juiste beelden
32
doet scheppen.
Overigens kon Onnes niet nalaten op te merken dat Zeemans voldoening met
hetgeen hij in gang had gezet gedurende zijn eerste Amsterdamse jaren getemperd
werd door de ronduit ‘ongunstige omstandigheden’ waaronder hij aan de Plantage
Muidergracht had te werken. ‘[E]erst na vele jaren’ kwam er ‘eene geschikte vaste
33
opstelling’. Desondanks slaagde Zeeman in 1897 in Amsterdam er bij cadmium
in daadwerkelijk een splitsing van een spectraallijn te verkrijgen, in plaats van de
Leidse verbreding van de D-lijn van natrium. Spoedig daarop bleek uit tal van
vervolgexperimenten overal ter wereld dat het Zeeman-effect gecompliceerder in
elkaar stak dan de theorie van Lorentz deed geloven. Pas na de ontdekking van de
elektronspin, in 1925 ontdekt door Sam Goudsmit en George Uhlenbeck, kon de
quantumtheorie er fatsoenlijk mee uit de voeten.

Aanvallen op Zeemans prioriteit
Een ontdekking telt pas echt mee als de prioriteit van de ontdekker wordt betwist.
Dat overkwam Zeeman tweemaal. Januari 1897 ontvingen Kamerlingh Onnes en
Henri du Bois, een Nederlandse fysicus die in Berlijn werkte, een brief van Edmond
van Aubel, hoogleraar experimentele natuurkunde en fysische chemie te Gent. Van
Aubel, voormalig assistent van Charles Fievez, meende voor de belangen van zijn
inmiddels overleden chef op te moeten komen. Die zou als astronoom aan de
sterrenwacht van Brussel tien jaar vóór Zeeman ook de invloed van een magneetveld
op een spectrum hebben bestudeerd en toen gevonden hebben dat spectraallijnen
in een magneetveld een vergelijkbare verbreding ondergingen als in geval van tem-
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peratuurverhoging. Voor verdere details verwees Van Aubel naar twee publicaties
34
van Fievez. Dat juist Du Bois een brief uit Brussel kreeg kwam omdat Van Aubel
als ‘buitenlid’ van de in Berlijn zetelende Physikalische Gesellschaft in hem een
logisch aanspreekpunt zag.
Du Bois liet Zeeman weten dat hij zelf moest weten of er een reactie moest komen,
en dat Van Aubel als een ‘lastig man’ bekendstond. Het verzoek van de Belg om
zijn brief in de Physikalische Gesellschaft voorgelezen te krijgen had Du Bois
35
afgewezen met als argument dat zulks in Berlijn de gewoonte niet was.
Kamerlingh Onnes had zich drie dagen eerder, de herinnering aan De Heens
zwakke vertoning ten aanzien van metingen aan het kritische punt (zie hoofdstuk
19) nog vers in het geheugen, negatiever uitgelaten:
Hierbij een spoedeischende brief van Aubel. Wilt ge u er eens even
van op de hoogte stellen. 't Zal wel niets zijn! De Belgen zijn zulken
knoeiers en ik zou me verwondren als die een Rowlandgitter met fijne
spleet hadden opgesteld! Intusschen zal moeten worden nagegaan of de
36
waargenomen verschijnselen er iets mee te maken hebben.
De laatdunkende toon neemt niet weg dat Onnes de kwestie-Faviez zeer serieus
nam. Op de Akademievergadering van 30 januari las hij de brief van Van Aubel wél
voor, waarna Onnes opmerkte:
Dat Faviez op het denkbeeld van deze proeven is gekomen is een
opmerkelijk feit, dat alleszins vermelding verdient en de door hem
verkregen uitkomsten moeten zorgvuldig worden overwogen.
Zeeman, zo merkte Onnes in de Akademievergadering direct op, was geheel
onkundig van de proeven van Van Aubel en had deze in zijn beide
Akademiemededelingen van oktober en november 1896 ‘tot zijn leedwezen’ niet
vermeld. Om de uitkomst van zijn ‘overweging’ nog in het zittingsverslag opgenomen
te krijgen nodigde Onnes Zeeman uit op korte termijn naar Leiden te komen om de
zaak eens duchtig door te spreken. Ook wilde Onnes dat Zeeman in kamer 1 naging
of Fievez' ‘verdeelde strepen werkelijk gepolariseerd zijn of niet’ - in Amsterdam
37
ging dat niet. Dat zou beslissen of ‘die proeven onzin of heel belangrijk zijn’. Of
Zeeman de proeven ook gedaan heeft is onduidelijk: het zittingsverslag zwijgt erover.
Niettemin betwijfelde Onnes of de door Faviez waargenomen lijnverbreding van
magnetische oorsprong was:
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Vatten wij het voorgaande samen dan komen wij tot dit besluit. De
proeven van den heer Fievez hadden voor Zeeman de aanleiding tot zijne
verdere onderzoekingen kunnen zijn, maar zij hadden niet uitgemaakt of
er eene specifieke werking van het magnetisch veld op de periode der
trillingen van het uitgezonden licht bestaat, en voorloopig althans blijft het
zelfs twijfelachtig of het door Fievez waargenomen verschijnsel bij een
gemagnetiseerde vlam inderdaad moet worden toegeschreven aan de
door Zeeman gevondene specifieke werking van het magnetisch veld op
de periode der lichttrillingen, welke van den Heer Lorentz buiten alle twijfel
38
is gesteld.
Zeeman zelf kwam op de zaak terug in een appendix bij de vertaling van beide
Akademieartikelen voor het Philosophical Magazine - in Communication 33, de
Engelse vertaling van beide Akademieartikelen, was al rechtgezet dat de ‘lichtionen’
een negatieve lading hadden en geen positieve, zoals eerder abusievelijk was
geconcludeerd. Faviez, aldus het naschrift, had niets over polarisatie gezegd, terwijl
sommige van zijn waarnemingen kwalitatief niet klopten met die van Zeeman. Al
met al leek het er sterk op dat Faviez een temperatuureffect had gezien, ook al
benadrukte hij dat het optrad zodra hij het magneetveld inschakelde. Van een
Belgische theoretische verklaring was geen sprake. ‘Lopende experimenten,’ zo
besloot Zeeman, zouden de zaak beslechten. Maar over de uitkomst van die proeven
is niets bekend en als ze hadden uitgewezen dat wat Faviez in 1885 zag beslist iets
39
anders was dan Zeeman in 1896, hadden we dat ongetwijfeld vernomen.
Ook bij het geval van F. Richarz, hoogleraar in Greifswald, waren Du Bois en
Onnes betrokken. ‘Deze is bepaald ernstiger te nemen dan de Belg,’ schreef Du
40
Bois drie weken na zijn brief over Faviez aan Zeeman. De kwestie was dat Richarz
meende dat Zeeman hem had moeten citeren - Du Bois was het daar mee eens.
Op 22 februari stuurde Onnes Zeeman een voorstel voor een brief naar Richarz.
Overigens zag hij ook de positieve kant van de zaak: ‘'t Is een goed teeken, dat
41
ieder zoo in verband met je werk wil worden genoemd.’ Het antwoord uit Greifswald
kwam op 10 maart. Na Zeeman complimenten te hebben gemaakt met zijn
ontdekking stelde Richarz de samenhang met zijn eigen werk aan de orde. Het
Zeeman-effect zou op ‘moleculair magnetisme’ berusten, een onderwerp waarover
42
hij had gepubliceerd. Omdat in werkelijkheid voor het effect een extern magneetveld
nodig is, lijkt Richarz' werk weinig relevant. Niettemin wilde de Duitser, zonder iets
aan het belang van Zeemans prestatie te willen afdoen, geciteerd worden. Onnes
stuurde de brief van Richarz aan Zeeman door. ‘Ik ben met hem niet zo gelukkig
43
geweest als met van Aubel,’ zette hij erbij, ‘hij schijnt volstrekt niet overtuigd.’
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Zeemans aanvulling bij het appendix voor het Philosophical Magazine (over de zaak
Faviez) kwam te laat om door de redactie nog verwerkt te worden. ‘Jammer dat het
van de bliksemafleider à aigrettes [een kooiconstructie] naar de donderwolken van
44
Richarz, Chattock e.a. te laat was,’ reageerde Onnes. In het volgende nummer
45
van het Philosophical Magazine probeerde Zeeman Richarz tevreden te stellen.
Maar door een artikel van de Duitser slechts terloops te noemen en er in één adem
aan toe te voegen dat de ‘lichtionen’ van het Zeeman-effect iets totaal anders waren
dan de elektrolytische ionen uit Richarz' artikel, mislukte deze lijmpoging: ‘[A]uch
jetzt [ist] die Art und Weise wie Sie meine Arbeiten citiren nicht die richtige,’ luidde
46
de reactie uit Greifswald.
Onnes liet Zeeman weten dat hij achter hem stond, maar dat wat meer
vriendelijkheid geen kwaad had gekund. ‘Ik meen dat vroeger een warmer getinte
zin aan Richarz was toegedacht,’ schreef hij op 23 augustus vanuit zijn vakantieadres
47
in Schuls (Zwitserland). ‘Het gemis aan warmte heeft hem ontstemd.’ Of Zeeman
zodra de gelegenheid zich voordeed de Duitser alsnog de credits kon geven voor
zijn onderzoek naar het verband tussen de beweging van ionen en licht.
Afgezien van de protesten van Van Aubel en Richarz kreeg Zeeman uit binnenen buitenland op zijn ontdekking louter lovende reacties. Haga sprak van ‘een
48
waardig slot op uwe proeven in Leiden’. Op een groot internationaal
natuurkundecongres in Düsseldorf, december 1898, begroette de Göttingse
hoogleraar Woldemar Voigt zijn collega (en latere vriend) met de woorden: ‘Gij hebt
een ware parel gevonden.’ En Onnes zelf? Die benadrukte vooral de samenwerking
49
tussen theorie en experiment en sprak van ‘een geheel van zeldzame schoonheid’.
Daarin stond hij niet alleen. In hun aanbevelingsbrief om Zeeman in 1898 tot lid
van de Akademie van Wetenschappen verkozen te krijgen, wonden Van der Waals,
Kamerlingh Onnes, Lorentz, V.A. Julius, W.H. Julius en Haga er geen doekjes om:
het Zeeman-effect was iets aparts. Na opgesomd te hebben wat de kandidaat
allemaal nog meer gepresteerd had, om te constateren dat alles ‘geheel in de
schaduw’ viel bij de ‘schitterende ontdekking’ van het Zeeman-effect, constateerden
ze: ‘Daardoor toch verheft Zeeman zich van uit den rang van habitueel onderzoeker,
en treedt hij op als ontdekker.’
En deze ontdekking heeft Zeeman gedaan, niet bij toeval, maar ze
rechtstreeks zoekende. Dat het hem gelukt is ze te doen, met
hulpmiddelen die à posteriori bij velen als volstrekt onvoldoende
geoordeeld werden, toont dat hij een eigenschap bezit, die niet aangeleerd
kan worden, alleen ontwikkeld, n.l. de eigen-
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schap om instinctmatig te voelen, welken weg ingeslagen moet worden,
om een combinatie van physische omstandigheden daar te stellen, dien
de hoogste effecten oplevert. Daardoor is alles wat hij doet in zekere zin
50
‘volmaakt’.
Tot slot nog even terug naar die gedenkwaardige nazomer van 1896. Waarom deed
Zeeman juist toen zijn proef? Naast de al genoemde verklaringen - Onnes uit de
buurt, over Faradays mislukte poging gelezen, fijn verstelbare spleet beschikbaar
- is er nóg een mogelijke reden, een die tot nu toe niet is genoemd. Kort voor de
ontdekking van begin september had Zeeman bij Onnes zijn licht opgestoken over
een vrijgekomen betrekking bij Van der Waals. De experimentator W.H. Julius, sinds
1891 in Amsterdam buitengewoon hoogleraar, was 8 augustus 1896 in Utrecht
benoemd tot gewoon hoogleraar. Zeeman schreef naar Bad Reichenberg dat hij
wel trek had in die baan. Onnes liet zijn assistent weten dat hij Van der Waals na
de vakantie, zodra hij hem zag, desgevraagd ‘eerlijk’ zou antwoorden, maar dat al
zijn ‘kinderen’ hem lief waren. Ook Sissingh en Du Bois waren ‘goede kandidaten’
en ‘laboratorium-administrateur’ Siertsema kwam ook in aanmerking. Het hing er
maar van af wat voor iemand Van der Waals als lector naast zich wenste. Dat
Zeeman voor de Lorentz-serie had gekozen, zag Onnes niet als voordeel. ‘Waart
gij in de cryogenica terecht gekomen zoals Kuenen in der tijd, dan zoudt ge voor
51
v.d.W. een meer in 't oog vallend candidaat zijn geweest dan thans.’
Het is denkbaar dat Zeeman augustus 1896 in een alles-of-niets-poging zijn proef
nog eens wilde proberen in de hoop zichzelf bij een positieve uitkomst als ontdekker
van een nieuw, spectaculair effect voor de post in Amsterdam te lanceren. Zo veel
moeite was het nu ook weer niet. Maar het moest wel snel, anders hoefde het niet
meer. Of het succes Van der Waals' beslissing heeft beïnvloed is onduidelijk, maar
Zeeman kon dat najaar in Amsterdam aan de slag.
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17 Eene verzameling ontplofbare toestellen
Ingemetseld in de kademuur van het Steenschuur, recht voor het laboratorium waar
Heike Kamerlingh Onnes koude najoeg, zit een grijze gedenksteen. LIGPLAATS VAN
HET KRUITSCHIP GESPRONGEN 12 JANUARI 1807 staat er in gouden kapitalen op te
lezen, een sobere mededeling die herinnert aan een van de grootste rampen die
Leiden ooit zijn overkomen. Een ramp ook die onmiskenbaar boven een crisis
zweefde waarmee Kamerlingh Onnes in de loop van 1895 te kampen kreeg en die
de hoogleraar-directeur drie jaar lang in een bureaucratisch moeras deed belanden.
De inzet: het voortbestaan van het cryogeen laboratorium in het hart van de stad.
Eerst het kruitschip. Op 12 januari 1807 was 's morgens een kraakschip via de
Mare Leiden binnengevaren en om halftien hadden schipper Adam van Schie en
zijn drie knechts dit binnenvaartuig met één mast afgemeerd aan de kade van het
1
Steenschuur. Het was een gure maandag, met druilregen en natte sneeuw, en
niemand, ook de politie niet, had aandacht voor het schip en zijn lading. Tot kwart
over vier, toen het met een daverende klap de lucht in vloog. Tegen alle voorschriften
in bleek het geladen met 37.000 pond ruw buskruit. Waarom het ontplofte is nooit
opgehelderd. Getuigen hadden gezien dat er aardappelschillen overboord gekieperd
waren, kennelijk was er gekookt. Ook vierde de drukkerswereld Koppermaandag.
Hadden dronken knechts in het schip roekeloos boven vuur spek gebraden of stokvis
gekookt? Hadden ze uit de vaten in het ruim kruit gestolen en daarbij gemorst?
Niemand die het kon navertellen.
De klap ging gepaard met een hel, schitterend licht. Boven de huizen aan het
Rapenburg schoot een witte wolk omhoog die schoksgewijs uitdijde. Toen klonk de
knal en ‘wankelden de huizen, spleten de muren en stortten inéén, Leidens schoonste
stadswijk omscheppend in één reusachtigen, ontzettenden puinhoop, ijselijk graf
2
van een aantal harer burgers’. In heel Rijnland sprongen deuren open, Amsterdam
dacht dat op de Zuiderzee een oorlogsschip geëxplodeerd was en ook in Zwolle,
Deventer, ja zelfs in Friesland zou de slag gehoord zijn. Het anker werd
teruggevonden in een weiland buiten de Hoogewoerdpoort. Waar het kruitschip lag
kwam het Rapen-
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Bezoek van commissarissen aan de ruïnes aan het Steenschuur, daags na de ontploffing
van het kruitschip op 12 januari 1807.

burg korte tijd droog te liggen, elders spoelde het water juist over de kaden. Wal en
straat werden tot aan de huizen weggeslagen, terwijl in de directe omgeving
honderden huizen totaal werden vernield of zwaar beschadigd raakten. Op grotere
afstand sprongen de ruiten bij duizenden, tuimelden de schoorstenen van de daken,
scheurden muren, regende het pannen en kletterde het servies van de planken.
Hier en daar brak brand uit, aangewakkerd door een snijdende oostenwind die 's
avonds stormkracht bereikte.
Talrijk waren de ooggetuigenverslagen. De classicus Daniel Wyttenbach, tevens
bibliothecaris van de universiteit, zat op het moment van de ramp in zijn huis op de
hoek van het Rapenburg en de Vliet beneden te eten. Na de klap vluchtte hij naar
buiten, om te midden van alle paniek en leed te merken dat de straat bezaaid lag
met papieren over Plutarchus, afkomstig uit zijn weggeslagen studeerkamer.
Beroemd is de anekdote over de stokdove vrouw van hoogleraar in de
godgeleerdheid Jona Willem te Water, die ook aan het Rapenburg woonde. ‘Zei u
iets, Te Water?’ zou ze na de explosie manlief, die tegenover haar zat, hebben
gevraagd.
Bij de ramp vielen 151 doden en er waren duizenden gewonden. De bejaarde
meester-timmerman Jan Viele, graaf van Randwijk, het dochtertje van notaris van
Staveren, weduwe Zeewold met haar dienstbode, meester Hagens van de joodse
school alsmede tien van zijn leerlingen, de feestvierende familie Struyk, advocaat
Willem van Riebeeck met vrouw, twee meiden en enig kind: allen kwamen zij om.
De Leidse universiteit verloor twee
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hoogleraren: de historicus Adriaan Kluit werd onder puin bedolven en de jurist Johan
Luzac, telg uit een hugenotenfamilie en bevriend met voormannen van de
Amerikaanse revolutie als Thomas Jefferson, John Adams en George Washington,
werd door de kracht van de explosie in het Rapenburg geworpen en verdronk.
De eerste uren na de klap heerste de chaos. Overlevenden dwaalden verdwaasd
tussen de puinhopen rond, de honderden die toegestroomd waren liepen elkaar
hopeloos in de weg. Dieven grepen hun kans. Later op de avond zette de gewapende
burgerwacht het terrein af en kwam het reddingswerk goed op gang. Heel wat
mensen werden levend onder de puinhopen vandaan gehaald, doden werden naar
het stadhuis overgebracht. In de loop van de avond arriveerde de gealarmeerde
koning. Lodewijk Napoleon bezocht het rampgebied, troostte slachtoffers, stak zelf
de handen uit de mouwen en loofde tien dukaten uit voor een ieder die een gewonde
bevrijdde. Pas zes uur in de ochtend keerde de vorst naar Den Haag terug. Voor
de Leidenaars kon hij niet meer stuk, zeker niet toen hij de getroffen stad de volgende
dag uit eigen zak ƒ 30.000 schonk.
Nadat een hevige polemiek over de vraag of de explosie van het kruitschip een
straf Gods was dan wel een ongeluk was uitgewoed, werd op de Ruïne - zoals de
plaats van de ramp al snel was gaan heten - puingeruimd, pootaarde gestort, werden
iepen en populieren geplant en voetpaden van koolas aangelegd. Lodewijk Napoleon
had grootse plannen met het terrein maar de Koninklijke Academie met bibliotheek,
de kazerne voor duizend man infanterie en duizend man cavalerie plus dertig villa's
bleken door toedoen van de economische malaise te hoog gegrepen. Ook de obelisk
ter herinnering aan de ramp, waarvoor op 18 januari 1808 de eerste steen was
gelegd, redde het niet. En dus lagen Kleine en Grote Ruïne aan weerszijden van
het Steenschuur jaren braak. In 1859 verrees op de Kleine Ruïne het laboratorium
waarin Heike Kamerlingh Onnes zou komen te werken. De Grote Ruïne kreeg in
1884 een standbeeld van Van der Werff, Leids burgemeester ten tijde van het
Spaanse beleg.

Het gevecht om de hinderwetvergunning
Het is de echo van deze ramp die Kamerlingh Onnes in 1895 parten begon te spelen.
Op 19 januari van dat jaar kreeg de hoogleraar-directeur van het Natuurkundig
Laboratorium van Burgemeester en Wethouders van Leiden een brief toegestuurd
die de openingszet bleek van een slepend steekspel met de autoriteiten. Brief ‘No.
72’, met als onderwerp ‘Ontplofbare stoffen’, ging als volgt:
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Reeds meermalen is er de aandacht op gevestigd dat op het terrein bij
het Physisch Laboratorium stoffen worden bewaard die gevaar kunnen
opleveren voor de omgeving.
Wij hebben naar aanleiding daarvan de eer UHoogGel. beleefdelijk te
verzoeken ons te willen mededeelen welke stoffen aldaar worden bewaard
en in welke hoeveelheden en tevens of voor de bewaring daarvan al of
3
niet in der tijd eene vergunning is verleend.
Kamerlingh Onnes, zich niet bewust van de ellende die hem te wachten stond,
antwoordde een week later. In alle openheid schreef hij dat
[...] eigenlijk ontplofbare stoffen zich noch in het laboratorium noch op het
terrein daarbij bevinden, wel zijn aldaar aanwezig gassen onder druk
vloeibaar gemaakt in bommen of kruiken, welke natuurlijk bij het bezwijken
der wanden op de wijze van eene stoomketel zouden springen, en welke
het best te vergelijken zijn met de in de handel voorkomende bussen
4
gevuld met vloeibare koolzuur.
Op het terrein bij het laboratorium, zo schreef Onnes, stonden een ‘bus’ met 11,8
kilo chloor, een met 4,4 kilo ammonia en een met 28,8 kilo zwaveligzuur. ‘Al deze
gassen zijn giftig wanneer zij in aanmerkelijke hoeveelheid in de lucht voorkomen.’
Ook zei Onnes in de tuin mandflessen ether en olie te bewaren, en methaan in een
gashouder. Voor de laatste was in 1892 vergunning aangevraagd, maar deze bleek
5
niet vereist. Ongevraagd vertelde hij B&W in één moeite door wat hij in zijn
laboratorium gebruikte: ‘bussen onder hooge druk gevuld met koolzuur, zuurstof,
stikstof, waterstof, aethyleen, methaan in afwisselend aantal van elke stof, terwijl
zich het geval zou kunnen voordoen, dat het wenschelijk was ook nog andere
samengeperste gassen in bussen aldaar in voorraad te hebben.’ Na ook nog
petroleum en alcohol te hebben vermeld, sprak de hoogleraar-directeur de hoop uit
‘een voldoende overzicht’ gegeven te hebben van ‘de gevaren, die voor de omgeving
kunnen ontstaan, en ben niet in het bezit van eenige vergunning, welke niet in mijn
aanstelling tot directeur van het Natuurkundig Laboratorium is opgenomen, om
bovenstaande stoffen te behandelen, te bewaren en voor een deel zelf te
vervaardigen’. Dat zo'n vergunning nodig was, besloot Onnes zijn brief, was hem
‘tot leedwezen’ niet bekend en ‘spoedige verlening daarvan’ zou welkom zijn.
Wat deed B&W besluiten een onderzoek in te stellen? De ironie wil dat het
slachtoffer er zelf aanleiding toe had gegeven. In een politierapport van 20 november
1894 verklaarde Onnes dat de door hem in de tuin van het Na-
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tuurkundig Laboratorium neergelegde gascilinders bij onoordeelkundig gebruik het
risico liepen te ‘ontploffen’. Onnes had bij de politie geklaagd over ‘baldadigheid’ in
de tuin. Het vandalisme liep soms de spuigaten uit. Zo waren in mei 1892 op een
zondagnacht heesters beschadigd, dekzeilen stuk gesneden, waterkranen
opengedraaid en ook was een ruit aan diggelen gegaan. ‘Een onmiddellijk achter
de gebroken ruit opgesteld kostbaar instrument is als door een toeval aan de
vernieling ontsnapt,’ schreef Onnes aan de curatoren, ‘eene schade van ettelijke
6
honderden guldens ware anders te betreuren geweest.’ Probleem was dat in de
omheining van de tuin gaten zaten, zodat kwajongens 's nachts vrij spel hadden.
Flessen werden verbrijzeld, kisten en deksels verdwenen en zelfs was een stel
vandalen betrapt op het losrukken van stroomkabels. Maar de curatoren hadden
geen boodschap aan Onnes' jammerklachten, ook niet nadat ze maart 1890 waren
gewezen op het gevaar van ‘ontplofbare stoffen die niet voldoende bewaard kunnen
7
worden’, en verwezen hem naar de politie.
Op 22 februari 1895 kwam wethouder Dekhuyzen in het Natuurkundig
8
Laboratorium poolshoogte nemen. Dr. M.C. Dekhuyzen, in de jaren tachtig werkzaam
als assistent op het fysiologisch laboratorium aan de Zonneveldsteeg (de achterburen
van Onnes), was naast wethouder ook privaatdocent ‘voor de leer van de dierlijke
cel’. Ook was hij secretaris van het bestuur van de bewaarschool die in het gebouw
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zetelde - van belang gezien de
‘ontploffingskwestie’. Het Nutsgebouw van het Departement Leiden, op de hoek
van Langebrug en Steenschuur tegenover het Natuurkundig Laboratorium, dateerde
van 1850 en stond op de plek waar in januari 1807 de toenmalige Nutsschool door
het ontploffende kruitschip met de grond gelijk was gemaakt, meester A. Venker en
een dozijn leerlingen de dood injagend. Dat op de bewaarschool, die in 1895 honderd
kinderen telde, de aanwezigheid van ‘ontplofbare stoffen’ aan de overzijde van de
straat gevoelig lag, mag duidelijk zijn.
Na het bezoek van Dekhuyzen was Onnes weer aan zet. Op 4 maart schreef hij
B&W dat bussen met samengeperste gassen alleen ‘bij baldadigheid’ of ‘uiterlijk
9
geweld’ gevaar opleverden en dat ze in een afgesloten ruimte thuishoorden - een
loodsje waar hij de curatoren al jaren om vroeg. Op het verlanglijstje stonden verder
gasmaskers, een krachtige ventilator, een brandslang en natronkalk om in geval
van een calamiteit gevaarlijke stoffen te kunnen neutraliseren. Of de gemeente, zo
besloot Onnes zijn brief, zo vriendelijk wilde zijn hem drie maanden de tijd te geven
om alles in orde te maken.
Langzaam maar zeker dijde de kwestie uit. Op 5 april bemoeiden de curatoren
zich ermee. Drie weken eerder had Onnes ze gevraagd de Hoofd-
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opzichter der Rijksgebouwen te machtigen om gaten in de heg om de tuin van het
Natuurkundig Laboratorium met takken te dichten. Wellicht dat burgemeester F.
Was, tevens lid van het college van curatoren, zijn collega's op de maandelijkse
vergadering had bijgepraat. ‘Naar Curatoren van terzijde vernemen, maakt het
Gemeentebestuur bezwaar tegen bewaring van ontplofbare stoffen in en bij het
10
laboratorium,’ luidde het stille verwijt. Of Onnes de curatoren op de hoogte wilde
stellen en een hinderwetvergunning wilde aanvragen.
Dezelfde dag nog stuurde Kamerlingh Onnes de curatoren een antwoord en, ook
al was er slechts sprake van dreiging en ging het werk op het laboratorium gewoon
door, voor het eerst klonk er iets van wanhoop. Onnes meldde dat een recent bezoek
van de arbeidsinspectie aan het laboratorium geen enkel knelpunt aan het licht had
gebracht, dat de baldadigheid in de tuin ‘afdoende voorbij’ was en dat wethouder
Dekhuyzen was komen kijken. Ook zei hij de aanvraag voor een hinderwetvergunning
om samengeperste gassen te maken, te bezitten en bij proeven te gebruiken uit
voorzorg ruim had geformuleerd. Waarna de hoogleraar-directeur eindigde met een
hartenkreet:
Daar ik met gebrekkige hulpmiddelen en onvoldoende personeel den
toestand van het onderwijs in wedijver met het buitenland op een voldoend
peil moet trachten te houden en daartoe zelf veelal met levensgevaar
werkzaam ben, zou het toch ook hard voor mij zijn, wanneer ik op een of
andere wijze daarbij nog met eene wet of verordening in strijd geraakte
en zal Uwe voorlichting om in dezen niet te dwalen door mij op hoogen
11
prijs worden gesteld.
De curatoren stuurden de aanvraag voor de hinderwetvergunning, een procedure
die bij wet in 1875 was geregeld, vergezeld met een positief advies naar
Binnenlandse Zaken. Ook Onnes' wens om tijdens de procedure de werkzaamheden
in zijn laboratorium te mogen voortzetten, had hun sympathie. Maar Den Haag dacht
daar anders over. Het cryogeen laboratorium, op weg naar de liquefactie van
waterstof, diende zijn deuren te sluiten zolang de vergunning ontbrak. Een vergunning
die Onnes ook nog eens opnieuw in tweevoud moest indienen omdat in de eerste
aanvraag (van 5 april) ook de in 1886 door hem aangeschafte stoommachine werd
opgevoerd, waarvoor geen vergunning nodig bleek. Referendaris Versteeg van
Binnenlandse Zaken was dat op 4 juni ‘ondershands’ in Leiden komen uitzoeken,
bij welk bezoek Onnes de man op het hart bond hem in geval van onduidelijkheden
12
persoonlijk te ontbieden, ‘om van een muis niet een olifant te maken’. Op 12 juni,
ongetwijfeld aangeslagen door het verbod uit Den Haag,
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diende Onnes de gewijzigde aanvraag in. Tegelijk ging hij in op mogelijke
veiligheidsmaatregelen, zoals het bouwen van het loodsje voor gevaarlijke stoffen.
In een brief aan de Hoofdopzichter der Rijksgebouwen schatte hij dat de dringendste
verbeteringen voor ƒ 3000 waren aan te brengen, het complete rijksbudget voor het
jaar 1895. Maar voorlopig kwam het er niet van: de curatoren wilden eerst de uitslag
van de hinderwetprocedure afwachten en het geld werd geblokkeerd.
Onnes besefte dat de zaak van de ‘ontplofbare stoffen’ de wereld uit moest eer
hij de opbouw van zijn cryogeen laboratorium kon vervolgen. Voor 1896 vroeg hij
‘buitengewoon subsidie’ aan: vijfduizend of tienduizend gulden, ‘al naar gelang
hoeveel haast de gemeente heeft, voor veiligheidsmaatregelen’. De
hoogleraar-directeur klaagde over het ‘gebrek aan geldmiddelen’ waarmee hij
aanhoudend te kampen had. Door het ‘afknijpen’ van zijn begrotingen liep het
achterstallig onderhoud de spuigaten uit en zelfs zou het laboratorium zich ‘aan de
13
rand van faillissement’ bevinden.
Zaterdag 14 mei had Onnes op het stadhuis een bijeenkomst met Was en
Dekhuyzen. De cryostaten met vloeibare zuurstof stonden toen al droog. Voorlopig
geen geraas van pers- en zuigpompen in het Natuurkundig Laboratorium, de strijd
tegen de koude was opgeschort. ‘Vacantie,’ schreef Onnes op 6 juli - weken eerder
dan anders - in zijn laboratoriumdagboek. En over wat hem daarna te doen stond
14
hoefde hij niet lang na te denken: ‘Na de vacantie veiligheidskwestie.’
Fase twee van de wet 1875, de hoorzitting van een commissie van Gedeputeerde
Staten (het dagelijks bestuur van de provincie), voltrok zich in de vakantie Binnenlandse Zaken drong aan op spoed. Voor de zekerheid reisde Onnes niet
naar Zwitserland om te kuren maar koos voor de Zeeuwse badplaats Domburg. De
buren van het Natuurkundig Laboratorium kregen de gelegenheid om
bezwaarschriften in te dienen en op 9 augustus lagen er in het stadhuis van Leiden
15
drie memories op tafel. Niet gereageerd hadden chemie, waar Onnes' vriend Van
Bemmelen de scepter zwaaide en waar het jaar daarvoor nog brand had gewoed,
en fysiologie. Einthoven, de hoogleraar-directeur van het fysiologisch laboratorium,
zou later alsnog ruzie met Onnes krijgen, zij het niet over ‘ontplofbare stoffen’ maar
over trillingen die zijn elektrocardiogrammen zouden verstieren.
Tegen de vergunning keerden zich Teunis Zaaijer, hoogleraar-directeur van het
Anatomisch Kabinet, P. van Geer, voorzitter van het Departement Leiden van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en B&W van Leiden. Zaaijer, tevens
gemeenteraadslid en voormalig lid van het landelijk hoofdbestuur van 't Nut,
benadrukte in zijn bezwaarschrift dat het Anatomisch Ka-
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binet in hetzelfde gebouw huisde als het Natuurkundig Laboratorium zodat
ontploffingen bij Onnes noodlottig konden uitpakken en ‘den geheelen of
gedeeltelijken ondergang van het daarin geborgene, kostbare, anatomische en
anthropologische materiaal ten gevolge zouden hebben’. Niet alleen om het gebouw
en zijn ‘schoone verzameling’ maakte Zaaijer zich zorgen, ook personeel en
studenten liepen zijns inziens gevaar. Alleen als het Natuurkundig Laboratorium
afdoende voorzorgsmaatregelen trof kon Onnes zijn vergunning krijgen.
Hield Zaaijer de deur nog op een kier, Van Geer wilde Onnes onder geen beding
in de buurt. De hoogleraar analytische en beschrijvende meetkunde en theoretische
mechanica, behalve voorzitter van het Departement Leiden van 't Nut ook lid van
het hoofdbestuur, en in 1882 binnen de faculteit een van de tegenstanders van
Onnes' benoeming als opvolger van Rijke, bekommerde zich om de circa honderd
leerlingen van de bewaarschool in het Nutsgebouw tegenover het Laboratorium.
Van Geer had het niet op ‘de nabijheid van eene verzameling ontplofbare toestellen’.
‘De ondervinding hier en elders opgedaan,’ schreef hij in zijn bezwaarschrift, ‘heeft
reeds voldoende aangetoond hoe gevaarlijk dergelijke toestellen voor de naaste
omgeving zijn.’
Ook Dekhuyzen en E. Kist, wethouder en gemeentesecretaris, zagen een
vergunning niet zitten. Ene ‘inrichting tot het bewaren van en werken met gassen
onder zeer hooge drukking’ in de directe omgeving van een druk bezochte
gemeenteschool (de huidige Haanstra-school), en van de bewaarschool en de
muziekschool in het Nutsgebouw, waren absoluut onacceptabel, nog afgezien van
de gevaren voor voorbijgangers en voor de brandweer in geval van brand. ‘Een bus
met gecomprimeerd gas is bij brand explosief,’ schreven Dekhuyzen en Kist. ‘Een
bus met gecomprimeerd brandbaar gas is nog gevaarlijker.’ Waarna de heren op
de mogelijkheid van het ontstaan van explosieve gasmengsels wezen, zeker ‘als
bussen van verschillende inhoud dicht opeen liggen’, zodat ‘de tegenwoordige plaats
te midden van scholen en van laboratoriën met groot brandgevaar (actief als het
chemisch laboratorium, passief als het museum van anatomische preparaten op
spiritus) onmogelijk geschikt kan geacht worden en niet geschikt kan gemaakt
worden voor eene inrichting, als hier bedoeld’. Conclusie van B&W: binnen de
bebouwde kom van Leiden géén cryogeen laboratorium.
Op de zitting van 9 augustus schitterde Onnes door afwezigheid. J. Roem,
opzichter van de universiteitsgebouwen, diende de ingebrachte bezwaren te
weerleggen. Volgens Roem waren in het Natuurkundig Laboratorium al de grootst
mogelijke voorzorgsmaatregelen van kracht, en zodra de bergplaats gereed was
zou de situatie nóg veiliger zijn. Fijntjes wees de opzichter
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erop dat de spoorwegen geen probleem hadden met het vervoer van samengeperste
gassen. Dekhuyzen, die bij zijn bezwaren bleef, raadde Gedeputeerde Staten aan
deskundig advies in te winnen ‘omtrent absolute veiligheidsmaatregelen bij het
bewaren van en werken met vloeibare gassen’. Dankbaar nam de commissie,
bestaande uit het duo mr C.J.E. Graaf van Bijlandt (tevens curator van de universiteit)
en mr P.L.F. Blussé, deze suggestie in zijn advies aan Binnenlandse Zaken over.
Voor de rest hield ze zich op de vlakte. De ingebrachte bezwaren, aldus het rapport
van 10 augustus, ‘verdienen ernstige overweging, verplaatsing der inrichting buiten
de bebouwde kom zou de Commissie dan ook in hooge mate wenschelijk achten,
al kan zij niet ontveinzen, dat zoodanige verplaatsing wellicht uit anderen hoofde
16
eveneens aan gewichtige bedenkingen onderhevig kan zijn’. Voorwaar een advies
waar een minister van Binnenlandse Zaken alle kanten mee uit kon.
Eind augustus vernam Kamerlingh Onnes dat hij een verweerschrift moest
opstellen. Overigens was Binnenlandse Zaken over het optreden van Zaaijer not
amused, aldus een brief aan curatoren. ‘Het gaat toch niet aan, dat, terwijl door Uw
College de aanvrage van de Hoogleeraar der Universiteit - blijkens Uw schrijven
van 16 mei jl. no 186 - wordt ondersteund, en die aanvraage door mij ter verdere
behandeling wordt doorgezonden, een andere Hoogleeraar geheel buiten Uw en
17
mijn voorkennis en machtiging poogt de inwilliging dier aanvrage te verhinderen.’
De curatoren probeerden nog olie op de golven te gooien maar kwamen er niet
onderuit Zaaijer te berispen. De steun aan Onnes' hinderwetaanvraag bleek intussen
zo goed als verdampt: de curatoren vergoelijkten bij Binnenlandse Zaken het gedrag
van de directeur van het Anatomisch Kabinet door te wijzen op ‘hoogst gevaarlijke
18
stoffen’ die zijn collectie zouden bedreigen.

Bergen werk voor een pleitnota
Terug uit Domburg startte Kamerlingh Onnes vanuit zijn vleugellamme laboratorium
een krachtig tegenoffensief. Er ging een barrage aan brieven de deur uit, naar
ingenieur Piepers van het stoomwezen, naar eerste luitenant der artillerie Guij van
Pittiers van de Pyrotechnische Werkplaatsen te Delft, naar kapitein der genie
Kleynkens te Amsterdam, naar de heer Pennink van de spoorwegen, enzovoort.
Overal sleepte Onnes zijn informatie vandaan. In het buitenland klopte hij aan bij
de Berlijnse Dampfkessel Revision Verein, de Kohlensaure Industrie Stuttgart, de
brandweer van Dantzig en Düsseldorf, zuurstofproducent Oxygène te Parijs en de
19
Oxygen Company uit Londen. In een brief aan Bosscha klaagde Onnes zijn nood
over de bergen werk die hij had moeten verzetten om alle inlichtingen bijeen te

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

255
sprokkelen. Haast was geboden. ‘Hoezeer ik ernaar verlang deze brief [het
verweerschrift] te kunnen verzenden,’ schreef Onnes zijn Delftse leermeester, ‘kan
u daaruit opmaken dat het meest belangrijke werk in het laboratorium stilstaat in
20
afwachting van de vergunning.’ En dat zou voorlopig zo blijven.
Onnes zocht de zaken tot de bodem uit, en nam maanden de tijd. Was stuurde
21
op 1 december een briefje. ‘De zaak wordt te lang slepende gehouden,’ vond de
burgemeester-curator. Een dag later kwam hij op het Steenschuur langs en zei dat
de curatoren bij nader inzien veel waarde hechtten aan Zaaijers bezwaren tegen
het cryogeen laboratorium. ‘Niet altijd even vriendelijk heen en weer gepraat,’ zou
Onnes na afloop van het gesprek noteren. Om Was een idee te geven van de
aandacht die het Natuurkundig Laboratorium aan veiligheid schonk legde Onnes
zijn zojuist voltooide ‘schets van absolute veiligheidsmaatregelen’ op tafel, zes
pagina's met voorschriften, variërend van een maximuminhoud van 10 kilo per
gasfles, een loodsje met ‘ontploffingsluiken en traliebescherming voor wegvliegende
stukken metaal’, aparte pompen, klokken, refrigatoren, enzovoort voor gassen die
ontplofbare mengsels konden geven, tot stoomverwarming in brandgevaarlijke
ruimtes. Wat personeel betrof, aldus de ‘schets’, zou het mooi zijn als er een aparte
machinist kwam, een assistent om toezicht te houden wanneer de hoogleraar
verhinderd was, en een amanuensis die de zorg had over de in ‘bussen’ bewaarde
22
vloeibare gassen. Wat zal dat kosten, moet Was in zijn rol van curator hebben
gedacht.
Na door Den Haag tot spoed te zijn gemaand zond Kamerlingh Onnes 14
december eindelijk zijn pleitnota in. Niet dat zijn naspeuringen in binnenen buitenland
waren afgerond, maar te veel irritatie bij Binnenlandse Zaken zou zijn zaak schaden.
23
Het verweerschrift was een doortimmerd stuk van ruim dertig bladzijden waarin
de vloer werd aangeveegd met de bezwaren van Zaaijer, Van Geer en B&W - al is
het de vraag of Onnes' tegenstanders dit ook zo hebben ervaren.
Eerst pakte Onnes de samengeperste brandbare gassen bij de kop. Gloeilampen
in plaats van gaslicht, verwarming met stoomkachels, plannen voor een brandvrije
loodsruimte: door al deze maatregelen was in het laboratorium van gevaar
hoegenaamd geen sprake, vond de hoogleraar-directeur. Ontsnappend
samengeperst gas uit een gasfles was te vergelijken met het ontsnappen van lichtgas
uit een leiding. Enkele kubieke meters ontsnapt lichtgas in een brandende ruimte
kon, aldus Onnes, een ‘waarlijk niet licht te tellen’ ontploffing opleveren, maar dat
gegeven vormde geen beletsel bij de aanleg van gas, ook in huishoudens - alleen
zijn laboratorium verbruikte al veertig kubieke meter per dag. Om de gasreservoirs
onder spoorwagons
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maakte niemand zich druk en collega James Dewar, die in Londen in de Royal
Institution wel veertig kubieke meter ethyleen in huis had, werd geen strobreed in
de weg gelegd. En vijf kubieke meter gas, besloot Onnes dit deel van de tegenaanval,
kon qua ontploffing evenveel kwaad als twintig liter ether, een hoeveelheid die in
de nijverheid de gewoonste zaak van de wereld was en die niemand zorgen baarde.
Vervolgens kwam het in voorraad hebben van gasflessen ter sprake. Hoe bestond
het, vroeg Onnes zich af, dat het Natuurkundig Laboratorium omwille van een paar
flessen uit de bebouwde kom zou moeten worden verbannen, terwijl bij een fabriek
in het Rotterdamse Feyenoord jaarlijks duizenden gasflessen werden afgeleverd
zonder gedoe over vergunningen, ja zonder dat er ooit iemand had geklaagd.
Honderdduizenden flessen koolzuur onder een druk van 50 atmosfeer lagen in
bierhuizen, ziekenhuizen en kruitfabrieken; bij scheepsladingen werden ze vervoerd.
Bij voordrachten met toverlantaarns kwamen flessen met zuurstof op 120 atmosfeer
kijken en niemand die zich er druk om maakte. ‘Terwijl het nu een zeer gewone
zaak is, dat zulke bussen met koolzuur en zuurstof bij de lessen aan Hoogere
Burgerscholen - ook te Leiden - in de schoollokalen dienst doen,’ schreef Onnes,
‘wordt gewenscht, dat dit in een gebouw der Rijks Universiteit niet geoorloofd zou
zijn, ook omdat dit gebouw aan de andere zijde van eene breede straat tegenover
eene gemeenteschool staat.’ Kortom, de risico's waren zwaar overdreven, wellicht
omdat onheil voor de directe omgeving was verward met de - inderdaad niet
denkbeeldige - gevaren waaraan onderzoekers en technici die met glazen toestellen
werkten bloot stonden.
Over de ontploffingen zelf diende ook het nodige te worden rechtgezet. Knallende
gasflessen of springende glazen reservoirs waren iets totaal anders dan exploderend
buskruit. ‘Het bezwijken van de toestellen in het laboratorium, zoo dit mocht
voorkomen, kan dan ook, beter dan met het springen van een granaat, vergeleken
worden met het springen van een stoomketeltje [...].’ Over het bewaren van
gasflessen en over explosies had Onnes een schat aan informatie ingewonnen.
Midden in Stuttgart bleken onder huizen honderden flessen koolzuur opgeslagen
te liggen, het centrum van Berlijn telde drie locaties met duizenden gasflessen.
Beide keren dat een fles uit zo'n voorraad door onoordeelkundig gebruik plofte,
aldus de Dampfkesselrevison Verein, explodeerde slechts één nabije fles. Wat voor
kwaad kon er dan schuilen in het op een kluitje bewaren van hoogstens dertig
gasflessen in het Natuurkundig Laboratorium? Flessen die, naar proeven hadden
uitgewezen, pas scheurden als ze met geweld meer dan half platgedrukt waren,
die intact bleven wanneer ze vanaf zestien meter hoogte
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op blokken gietijzer kletterden en die geen krimp gaven nadat ze met een hamer
van vijftien ton krom waren geslagen.
Niettemin, erkende Onnes, ‘[g]elijk stoomketels, die volkomen veilig worden geacht
toch wel eens ontploft zijn, zoo is het ook wel voorgekomen dat de volkomen veilig
geachte bussen met gecomprimeerd gas ontploft zijn.’ Waarna een opsomming van
ongelukken volgde die weinig vrolijk stemde. In Haine in Amerika bleek tijdens brand
een fles koolzuur met zo veel kracht gescheurd te zijn dat hij zich door een
tegenovergelegen huis slingerde en daarbij twee muren en een balk doorboorde.
In Parijs was een arbeider door een ontploffende fles koolzuur, overmatig gevuld
en verhit door stralingswarmte, onthoofd. In Silezië viel een dode toen een ketel
met doorgeroeste bodem, gevuld met 1200 liter zwaveligzuur, ontplofte. In Brits-Indië
knalde een koolzuurfles in de zonnehitte, een naburige fles over een loods werpend.
In Nederland doorboorde een knallende fles koolzuur een scheepshuid en eiste één
dode. Het ging, zo benadrukte Onnes, om slechts enkele ongelukken terwijl er al
tientallen jaren honderdduizenden gasflessen in omloop waren. Vergeleek dat eens
‘met het droevig relaas van de talrijke stoomketelontploffingen waarvan
schrikwekkende details in elke jaargang van de Mittheilungen des Dampfkessel und
Dampfmachinenbetriebes staan opgetekend’.
Ten slotte, aldus Onnes in zijn verweerschrift, waren de - zeldzame - ongelukken
het gevolg van onachtzaamheid, terwijl in het Natuurkundig Laboratorium louter
mensen met kennis van zaken met gecomprimeerde gassen werkten. Zodra er
sprake was van gevaar werd advies ingewonnen bij specialisten op het gebied van
arbeidsinspectie en stoomwezen, pyrotechniek, genie en brandweer. Het vermijden
van gevaar was een ‘hoofdbeginsel’ en lang voor er klachten rezen waren tal van
veiligheidsvoorschriften voorgesteld en ingevoerd. Tegemoetkomen aan de nu
geuite bezwaren hoefde dan ook niet meer dan enkele duizenden guldens te kosten.
Het laboratorium naar buiten de bebouwde kom verplaatsen was stukken duurder.
Ook timmerde het Leidse laboratorium juist door zijn proeven met vloeibare gassen
internationaal aan de weg. N.P. Kasterin, een Russisch talent, zou binnenkort
langskomen om in het cryogeen laboratorium ervaring op te doen. Het weigeren
van de vergunning, zo besloot Onnes, zou al dat moois afsnijden en leerlingen
beletten ‘de vruchten te [...] plukken van het werk, waaraan ik meer dan tien jaar
heb gewijd’.
Terwijl de curatoren zich bezonnen op een reactie op Onnes' pleitnota toonde de
hoogleraar-directeur zich in een brief aan Kasterins leermeester A.G. Stoletov - die
hij uit Heidelberg kende en die hem de afgelopen zomer in Leiden was komen
opzoeken - weinig pessimistisch. Er waren moeilijk-
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heden met de gemeente, schreef Onnes naar Moskou. ‘Maar voor 't voorjaar is alles
24
voorbij.’
IJdele hoop. De curatoren stuurden het verweerschrift op 13 januari 1896 door
naar Binnenlandse Zaken en, zoals het bezoek van Was al deed vrezen, de steun
voor Onnes' hinderwetaanvraag, in juli aan de minister meegedeeld, bleek totaal
25
verdampt. De curatoren toonden zich in het geheel niet onder de indruk van Onnes'
stortvloed aan argumenten. ‘De kennisneming der memorie heeft ons eer gesterkt
in onze overtuiging, dat het hier werkelijk betreft eene inrichting, waar hoogst
gevaarlijke stoffen worden bewaard, hoogst gevaarlijke proeven verricht.’ Onnes,
aldus de curatoren, mocht beweren dat het bewaren van samengeperste gassen
geen kwaad kon, anders lag dat met het bereiden en bezigen van die gassen met
het oog op experimenten. Hoe gevaarlijk dat was verraadde Onnes' vraag om drie
man extra personeel, uitsluitend belast met toezicht op veiligheid. Geen wonder dat
de gemeente, zelfs als alle veiligheidsmaatregelen getroffen zouden zijn, het
laboratorium naar een ‘geïsoleerd terrein’ buiten de bebouwde kom wilde verbannen.
En wat te denken van de Grote Ruïne? De universiteit zou op die locatie graag
bouwen - na 1900 zou het Museum voor Natuurlijke Historie er een plaats krijgen en dan was een gevaarlijk laboratorium aan de overkant een sta-in-de-weg. In plaats
van alle bezwaren tegen Onnes' nota uit te spinnen leek het de curatoren, in
navolging van Gedeputeerde Staten, beter een commissie van deskundigen
onderzoek te laten doen naar de explosiegevaren. Een onderzoek, zo leek de
gedachte, dat niet anders dan negatief voor Onnes en zijn ontplofbare toestellen
kon uitpakken.
De gekwelde hoogleraar-directeur ging intussen onverdroten door met het inwinnen
van massa's inlichtingen over ontploffingen. De Luftschiffer Abtheilung van de politie
in Berlijn, de Königliches Polizei Präsidium Abteilung Feuerwehr in de Duitse
hoofdstad, de brandweer van Bremen, overal klopte Onnes aan. Welke voorschriften
bestonden er? Waren er gevallen bekend van explosies? Welke
voorzorgsmaatregelen waren getroffen? Hoeveel gascilinders lagen er opgeslagen?
Het leverde een schat aan gegevens op die van pas kwamen in de volgende ronde
van Onnes' gevecht met de autoriteiten. ‘De zaak der veiligheid is nog steeds in
hetzelfde stadium,’ schreef Onnes op 11 februari aan Gey van Pittius. ‘Thans zijn
de stukken zeker weldra op weg naar de Raad van State. Intusschen is het hier
26
stilzitten!’ En een week later, nadat de eerste luitenant aan de pyrotechnische
werkplaatsen had geopperd om bussen in bussen te plaatsen, klaagde Onnes in
weer een brief naar Delft over een Leids gemeentebestuur dat geblunderd had door
zich niet door deskundigen te laten inlichten en zo tot de ‘zonderlinge eisch’ was
kunnen komen hem op te
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dringen zijn laboratorium naar buiten de bebouwde kom te verplaatsen.
Terwijl Onnes zich wapende, beraadde Binnenlandse Zaken zich op een reactie.
Inderdaad moesten de stukken volgens de wet 1875 via het ministerie van
Waterstaat, Nijverheid en Handel naar de Raad van State, afdeling ‘geschillen van
bestuur’. Die moest een finale hoorzitting houden waarop alle partijen nog eens hun
zegje konden doen. Waarna de zaak, al dan niet vergezeld van een
ontwerp-Koninklijk Besluit, aan het Kabinet van de Koningin zou worden voorgelegd
en de koningin-weduwe over de aanvraag tot hinderwetvergunning zou beslissen,
na Binnenlandse Zaken te hebben geraadpleegd. Of moest ze toch bij Waterstaat,
Nijverheid en Handel zijn?
Maar zover was het nog lang niet. Om te beginnen wilde Binnenlandse Zaken
nadere informatie. Vooral de drie man extra personeel uit Onnes' ‘schets van absolute
veiligheidsmaatregelen’ - bijlage bij het verweerschrift - trokken in Den Haag de
aandacht. In een ongenummerde brief, dus ‘ondershands’, kreeg Onnes op 30
januari 1896 de vraag voorgelegd of de bewuste machinist, assistent en amanuensis
al aan de slag waren. Ook wilde BZ het fijne weten van de door Onnes van de marine
geleende Brotherhood-pompjes (voor het lanceren van torpedo's), die in Leiden
diensten bewezen in het cryogeen laboratorium. Op 5 februari ging Onnes persoonlijk
op het ministerie langs om het misverstand de wereld uit te helpen. Zeker, hij zou
beslist prijs stellen op ‘nieuwe, hem toe te voegen ambtenaren’ maar voorlopig kon
hij de veiligheidstaken ook opdragen aan bestaand personeel ‘dat dan andere
werkzaamheden zou moeten nalaten’. Om de zorg over de Brotherhood-compressors
weg te nemen ging er een foto naar het departement. Niemand, schreef Onnes in
een begeleidend briefje, die ‘in ernst er aan zal kunnen denken in dit werktuigje een
28
gevaar voor de omgeving te zien’.
Binnenlandse Zaken klopte, alvorens de zaak terug te verwijzen naar Waterstaat,
Nijverheid en Handel, half februari aan bij de Afdeling Natuurkunde van de Akademie
van Wetenschappen. Welke beperkende voorwaarden, zo luidde de vraag, zijn
‘billijkerwijze’ aan het verlenen van de hinderwetvergunning aan Onnes te stellen.
De Akademie reageerde in een pavlovreactie met het instellen van een
adviescommissie. Als voorzitter trad op J.D. van der Waals, leden waren D.J.
Korteweg, S. Hoogewerff en C. Lely. Een samenstelling die Onnes, zelf Akademielid,
een glimlach ontlokt moet hebben. Van der Waals' moleculaire theorie was het
baken waarop hij in Leiden koerste en na afloop van de Akademievergaderingen,
iedere laatste zaterdag van de maand in het Trippenhuis, kreeg hij bij Van der Waals
thuis in de P.C. Hooftstraat regelmatig een ‘privatissimum’. Ook Korteweg, de
Amsterdamse wiskundige die Onnes in zijn Delftse tijd bij Bosscha had leren ken-
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nen, was een goede vriend. Met de Delftse chemicus Hoogewerff had Onnes zojuist
een fles met elf kilo chloor geruild tegen een zo goed als lege omdat hij zijn voorraad,
zolang het Leidse laboratorium onder vuur lag, ‘liefst tot het hoogstnoodzakelijke’
29
beperkte. Ten slotte Lely, hoogleraar in de civiele techniek aan de Polytechnische
School en het latere brein achter de Zuiderzeewerken. Een kwartet dat mijn zaak
beslist vooruit zal helpen, moet Onnes hebben gedacht.
Drie maanden later, in de Akademievergadering van mei, lag er een rapport op
30
tafel dat Onnes zelf geschreven zou kunnen hebben. Diverse argumenten uit het
verweerschrift van december keerden erin terug - de opslagplaatsen met duizenden
gasflessen in het centrum van Berlijn, het verschil tussen samengeperste gassen
en buskruit - en tot de bijlagen bij het rapport hoorden brieven die Onnes dat najaar
had ontvangen van de Dampfkessel-Revisions-Verein uit Berlijn en de
Kohlensäure-Industrie uit Stuttgart. Ook had de commisie dankbaar gebruikgemaakt
van twee theoretische verhandelingen die Onnes voor de gelegenheid had
geschreven: ‘Ontploffingsarbeid van een bus met vloeistof verdicht gas’ en
‘Uitwerking van eene ontploffing’. Toepassing op de praktijk van gasflessen,
stoomketelontploffingen en het springen van een koolzuurfles liet zien - tot vijf cijfers
achter te komma - dat stoomketels inderdaad veel meer kwaad konden dan
31
gasflessen.
Op verzoek van de Akademiecommissie onderzocht Onnes ook de situatie bij
zijn cryogene collega's in het buitenland. Zowel James Dewar in de Royal Institution
in Londen, Raoul Pictet in zijn fabriek in Berlijn als Karl Olszewski in zijn laboratorium
in Krakau ontvingen het verzoek aan te geven of er ooit met de autoriteiten problemen
over veiligheid waren geweest, wat hun locatie was, wat ze aan samengeperste
gassen in huis hadden en welke veiligheidsmaatregelen er golden. ‘I have not been
able to repeat your splendid experiments,’ schreef Onnes Dewar op 6 maart, ‘for
since your last letter [20 juli 1895] it was impossible for me to work at low
32
temperatures and that for a reason you will be astonished to hear.’ Waarna Onnes
klaagde dat de gemeente hem uit de stad wilde verbannen, ook al was in zijn
laboratorium nooit een ongeluk gebeurd, en dat hij, wanneer hij niet zulke vergaande
veiligheidsmaatregelen had getroffen, beslist veel meer resultaten zou hebben
geboekt. ‘Where a local authority is so extravagant, it is, of course not possible to
continue the work.’
De gedreven en licht ontvlambare Schot, die Onnes op 10 juli 1895 nog had laten
33
weten geen behoefte te hebben aan pottenkijkers, ook niet uit Nederland, schoot
ditmaal zijn collega te hulp. ‘It would be a great disaster to science in your country
(and universal science) if the municipality of Leiden succeeded in carrying out any
restrictions on your splendid cryoge-
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nic laboratory and the fine work you are doing,’ schreef Dewar per omgaande terug.
‘I cannot understand such a position. Surely the scientific man is certain to do all in
his power to avoid accidents and therefore the municipality can have full confidence
34
in him.’ Waarna Onnes op 12 mei vroeg of de Akademie, ‘coming to the same
conclusion as you’, Dewars brief als bijlage mocht opnemen in zijn weldra te
35
verschijnen rapport. ‘You are quite wellcome to do what you like with my letter,’
reageerde Dewar. Desgewenst zou hij ‘with the greatest possible pleasure’ naar
36
Leiden komen om Onnes te helpen. Wijselijk zweeg Dewar over het ongeluk dat
hem in 1888 was overkomen. Door een noodlottige fout waren in zijn apparatuur
ethyleen en zuurstof met elkaar in contact geraakt, waarop een explosie volgde. ‘I
was nearly killed and as the experiment was being performed before a number of
37
people, several got hurt,’ had hij eerder aan Onnes geschreven. Een jaar lang lag
het werk aan koude te Londen stil.
Ook Karl Olszewski stuurde een steunbetuiging. Het vloeibaar maken van gassen
was hoogstens voor de experimentator gevaarlijk, schreef de Pool in maart, maar
in aangrenzende ruimtes viel niets te vrezen. Dertien jaar zat hij in het cryogene
vak en nooit had zich in zijn laboratorium, hartje Krakau, een explosie van enig
formaat voorgedaan. Ja, er was een keer op korte afstand een metaalmanometer
geknald, zonder nare gevolgen, en er explodeerde af en toe een glasbuis, maar
daartegen bood gewapend glas afdoende bescherming. Ook het feit dat hij als het
zo uitkwam 400 gram ethyleen liet ontsnappen (samen met lucht brandbaar) had
nooit tot een explosie geleid. En nooit had er ook maar iemand in Krakau geklaagd.
Ik hoop, zo besloot Olszewski zijn steunbrief, dat dit alles helpt de ongegronde angst
bij het Leidse gemeentebestuur weg te nemen, en dat u spoedig uw ‘schöne
38
Versuche’ ongehinderd zult kunnen hervatten.
De brieven van Dewar en Olszewski zijn in de bijlagen van het Akademierapport
terug te vinden. In 1891 had Van der Waals trouwens als kersvers ‘honorary member’
de Royal Institution bezocht, op een steenworp afstand van Piccadilly gelegen, en
met eigen ogen gezien dat Dewars laboratorium, inclusief gasflessen en gasmotor
van 100 paardekrachten, zich onder de Lecture Room bevond. Daar werden sinds
de dagen van Michael Faraday de beroemde vrijdagavondlezingen gehouden, met
onder de toehoorders vele hoogwaardigheidsbekleders. De prins van Wales liet
zich er geregeld zien en ook leden van de Nederlandse koninklijke familie gaven
soms acte de presence.
De conclusies van de Akademiecommissie - voor Onnes nauwelijks een verrassing,
39
de drukproeven van het rapport waren door hem gecorrigeerd - lieten aan
duidelijkheid weinig te wensen over: ‘Wij meenen dat
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de Akademie den Minister veilig adviseeren kan de gevraagde vergunning te
verleenen, en dat zonder beperkende voorwaarden.’ Het weigeren van de vergunning
zou een ramp zijn, ‘niet alleen voor de Nederlandsche wetenschap maar voor de
wetenschap in het algemeen’. Stonden in de dichtbevolkte centra van grote steden
geen fabrieken die stukken gevaarlijker waren dan een cryogeen laboratorium?
Onnes kreeg een pluim voor de ruime aandacht die veiligheid van hem kreeg en
de minister zou er goed aan doen de hoogleraar-directeur in de gelegenheid te
stellen de gewenste verbeteringen door te voeren.
Wel school er een addertje onder het gras. Ter voorkoming van brandgevaar
beval de Akademie aan: a) een van het hoofdgebouw van het Natuurkundig
Laboratorium geïsoleerde bergplaats voor gascilinders te bouwen; b) de stoomketel
via een brandvrij muurtje af te scheiden van de rest van het gebouw; c) niet langer
caoutchouczakken als gashouder voor ethyleen te gebruiken maar over te stappen
op sterkere metalen exemplaren en d) om het gevaarlijke (want in combinatie met
lucht ontplofbare) ethyleen in een afzonderlijk brandvrij gebouwtje te bereiden. ‘Op
die wijze,’ zo schreef de commissie, ‘zal aan de bezwaren van den Directeur van
het Anatomisch Kabinet geheel zijn tegemoet gekomen, die overigens brandgevaar
naar onze meening veel meer van het chemisch dan van het natuurkundig
laboratorium heeft te vrezen.’
Dat kon Zaaijer in zijn zak steken. Overtuigd was de anatoom geenszins. Tijdens
de Akademievergadering waarin het rapport werd aangenomen, aldus het Verslag
40
van 30 mei 1896, verklaarde hij ‘dat hij aan de stemming geen deel had genomen’.
Een jaar lag het cryogeen laboratorium stil. Binnenlandse Zaken was weer aan
zet. Die schoven de zaak, zoals de wet 1875 voorschreef, door naar Waterstaat,
Nijverheid en Handel. Tegen de in het Akademierapport geopperde ‘wezenlijke
maatregelen’ bestaat geen bezwaar, schreef minister Van Houten zijn collega,
‘zoodat ik besloten ben met inachtneming daarvan tot de oprichting [van de door
Onnes gevraagde hinderwetvergunning] over te gaan, na verkregen koninklijke
41
goedkeuring.’ Een intern rapport zette de zaak Onnes - inmiddels een heel verhaal
- op een rijtje. Het geval bleek een precedent: nooit eerder waren er klachten
ingediend. De Raad van State, afdeling geschillen van bestuur, diende zich er nu
over te buigen. Binnenlandse Zaken liet Waterstaat, Nijverheid en Handel - waar
de zaak in handen was gesteld van de afdeling Arbeid en fabriekswezen - nog weten
dat de curatoren te Leiden vooral terugschrokken voor alle kosten die het doorvoeren
van veiligheidsmaatregelen met zich zou meebrengen.
Er kwam een tweede hoorzitting, ditmaal op 25 november 1896 te Den
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Haag. Vooraf lieten Binnenlandse Zaken, Zaaijer en curatoren weten geen ‘nadere
missiven’ te zullen indienen. Wel vonden de curatoren dat de regering de
42
veiligheidsmaatregelen die de Akademie aanbeval verplicht moest stellen. Zaaijer,
de berisping uit Den Haag nog vers in het geheugen, had weinig trek nogmaals zijn
vingers aan de zaak te branden en hield zich stil, ook nadat de secretaris van de
43
curatoren hem ondershands had aangemoedigd alsnog met bezwaren te komen.
Toen ook het bestuur van de opleiding van bewaarschoolhouderessen liet weten
geen problemen met de hinderwetaanvraag te hebben, was duidelijk dat Onnes het
moest opnemen tegen B&W en het Nut.
De laatste partij had weinig toe te voegen aan wat in de hoorzitting voor
Gedeputeerde Staten, augustus 1895, naar voren was gebracht. In een reactie
zwaaide Onnes triomfantelijk met het Akademierapport en riep hij Van Geer cum
suis op het oordeel van de ‘deskundige commissie’ te aanvaarden. Boos maakte
de hoogleraar-directeur zich om Van Geers verhaal als zou in de collegekamer van
het Leidse laboratorium een raam (bovenlicht) aan scherven zijn gegaan vanwege
het werken met gecomprimeerde gassen. Het ging juist om zakken
niet-samengeperste zuurstof en door de explosie hadden, door vallend glas, enkele
onder het raam gezeten studenten onbeduidende wondjes opgelopen. Bij gebruik
44
van gecomprimeerd gas, aldus Onnes, was het ongeluk niet voorgevallen.
Ook de memorie van B&W moet Onnes flink hebben geërgerd. Volgens Was en
Dekhuyzen, beide ondertekenaars, zou ook de Akademie van Wetenschappen,
gelet op haar rapport, de aanwezigheid van een cryogeen laboratorium een gevaar
voor de omgeving achten. Immers, met haar opmerking dat fabrieken in grote steden
‘nog veel gevaarlijker’ zijn impliceerde de commissie dat een cryogeen laboratorium
kennelijk kwaad kon. Dewars woorden ‘dangers of no ordinary kind’ versterkten dat
idee. Bovendien, aldus B&W, was in het verweerschrift dat Onnes eind 1895 indiende
sprake van een stoet van ongelukken die de gevaren van het werken met cilinders
samengeperst gas eens te meer aantoonden. B&W, die zeiden burgerij én
wetenschap te moeten dienen, vonden de ‘optimistische geest’ van het
Akademierapport ‘enigszins onverklaarbaar’. Conclusie: alleen als de vier
aanbevelingen van de Akademie een verplicht karakter kregen en er een brandvrije
scheidingsmuur tussen fysica en chemie kwam, was de weg vrij voor een
45
vergunning.
Onnes liet het er niet bij zitten en zond de Raad van State een stevig
46
verweerschrift. Daarin hekelde hij een gemeentebestuur dat deskundig onderzoek
wilde maar zich niet bij de conclusies van dat onderzoek neerlegde, ‘en dat nog wel
terwijl als deskundigen niet minder dan eene commissie uit
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de Koninklijke Akademie van Wetenschappen is gehoord [...]’. Na ook van zijn kant
eerder in stelling gebrachte argumenten nogmaals uiteen te hebben gezet, eindigde
Onnes met de opmerking dat de eis dat hij pas weer aan de slag mocht als aan alle
eisen was voldaan betekende dat de natuurkunde, ‘die reeds zoozeer geschaad
is’, wéér een klap te verduren kreeg. Hoe verstoord de verhoudingen met de
gemeente waren bleek uit de enigszins botte weigering van de hoogleraar-directeur
om het balkon van zijn laboratorium op 3 oktober 1896 net als eerdere jaren open
47
te stellen voor de koraalzang ter opluistering van de viering van Leidens Ontzet.
Ook een wafelkraam, neergezet op de brug schuin tegenover het laboratorium,
48
moest weg.
49
Tijdens de hoorzitting trok Dekhuyzen de eis van de brandvrije muur tussen
fysica en chemie in. Het Akademierapport karakteriseerde hij als een ‘oratio pro
amici’. Niettemin hoefde het Natuurkundig Laboratorium niet langer de stad uit.
Onnes op zijn beurt vond dat mogelijk onheil te breed was uitgemeten. Hij erkende
dat de voorzorgsmaatregelen genoemd door de Akademie - die al lang op zijn
verlanglijstje stonden - het gevaar verbonden aan de ethyleenfabricage wegnamen,
maar tegelijk vreesde hij dat het wel eens een jaar kon duren eer het benodigde
geld op tafel zou komen. Zijn bede om tenminste een deel van de cryogene
werkzaamheden per direct te mogen hervatten vond bij de Raad van State geen
gehoor. De hinderwetaanvraag, oordeelde het college, stuitte niet op bezwaren mits
er ‘zekere veiligheidsmaatregelen’ in acht werden genomen. Een aanvullende
50
pleitmemorie waarin B&W begin december opmerkten dat het heus Onnes zelf was
geweest die eind 1894 in een politierapport op ‘de ontplofbaarheid van de metalen
bussen’ had gewezen, en dat zijn waslijst aan ‘desiderata’ en schets van ‘absolute
veiligheidsmaatregelen’ aantoonden dat het in het laboratorium allemaal zo veilig
niet was, kwam als mosterd na de maaltijd.
De kogel was door de kerk: de Raad van State stuurde een ontwerp-Koninklijk
Besluit richting Kabinet van de Koningin en Binnenlandse Zaken mocht ‘consideratiën
51
en advies’ in handen van Hare Majesteit stellen. Waterstaat, Nijverheid en Handel
kreeg pas in de loop van april in de gaten dat het was gepasseerd, waarna dit
departement zich beklaagde dat volgens de wet 1875 niet BZ maar zij een KB hadden
moeten ‘uitlokken’ - prompt stuurde Binnenlandse Zaken hun collega's alle stukken
van de Raad van State in kopie alsnog toe. Maar voor dit gebekvecht onder
ambtenaren losbarstte had koningin-weduwe, regentes Emma, het Koninklijk Besluit
al bekrachtigd. In dat besluit van 21 januari 1897 waren de vier aanbevelingen van
de Akademie tot leedwezen van Onnes als voorwaarden opgenomen. April kreeg
de hoogleraar-directeur bericht. De brief, zo reageerde Onnes op 4 mei, ‘opent tot
mijne groote vreugde het uitzicht, dat bij genoegzame steun der
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Regeering het onderwijs in het Natuurkundig Laboratorium op denzelfden voet zal
kunnen worden hervat, als waarop het voor 2 jaren zou zijn voortgezet, wanneer
destijds geen bezwaren waren gerezen.’ En hij vervolgde:
Ik wensch dan ook de voor het onderwijs en de bevordering der
wetenschap zoo droevige geschiedenis dier bezwaren niet verder in uwe
herinnering te brengen, dan door er de aandacht op te vestigen, dat mijn
onderwijs, juist toen het zich in de sympathie van velen ging verheugen
en het op het op het punt stond de beste vruchten af te gaan werpen, een
knak heeft gekregen, vanwaar al mijn werk en zorg het niet zullen kunnen
52
oprichten zonder buitengewoon krachtigen steun der Regeering.
Waarna de financiële eisen op tafel kwamen: de geblokkeerde ƒ 3000 uit 1895,
allang en breed naar de staatskas teruggevloeid, alsnog voor veiligheidsmaatregelen
inzetten, een aanvullend krediet van ƒ 3200 toevoegen en ƒ 19.000 uittrekken voor
‘verdere veiligheidsmaatregelen’. In de begrotingsvoorstellen voor 1898, ook op 4
mei 1897 verstuurd, zei Onnes ‘innig’ te hopen ‘eindelijk verlost te worden’ van de
veiligheidskwestie ‘die sedert twee jaren mijn onderwijs verlamt’. De curatoren
stuurden alles door naar Den Haag, maar meldden Binnenlandse Zaken dat
toestemming voor de hervatting van de proeven in het cryogeen laboratorium pas
verleend zou worden zodra de voorzorgsmaatregelen waren doorgevoerd - en niet
eerder. ‘[H]oezeer ons ook het door dr HKO te geven onderwijs ter harte gaat, de
uitvoering van het KB dd 21 januari o.i. daarvan niet afhankelijk mag worden gesteld.’
53
Of de minister dat aan Kamerlingh Onnes wilde berichten.
En dus liet de hervatting van het cryogene onderzoek nog even op zich wachten.
Schreef Lorentz op 1 februari 1897, toen de vergunning juist was verstrekt, aan
Zeeman dat het ‘nog moeilijk’ was te zeggen ‘of de toestellen reeds in de
54
Paaschvacantie zullen kunnen werken’, al snel bleek dat zelfs Pasen 1898 te hoog
gegrepen was. Op 1 mei van dat jaar, bij het indienen van de begroting 1899, schreef
Onnes ‘binnen kort’ de werkzaamheden in het cryogeen laboratorium ‘in volle
55
omvang’ te kunnen hervatten. Het loodsje voor de veilige opslag van gassen dook
weer op en ook zou Onnes ‘bussen’, gasklokken, duplicaatpompen en gasleidingen
aanschaffen - alles in samenhang met het totaalplan dat Onnes in 1886 voor de
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geleidelijke uitbreiding van zijn laboratorium had opgesteld. Weer ging alles naar
Den Haag, en weer toonden de curatoren zich in hun begeleidend schrijven weinig
ingenomen met de gang van zaken. Men wees de minister nogmaals op de ‘hoogst
gevaarlijke bewerkingen’ in Onnes' laboratorium en ‘ontraden ernstig’ de inrichting
ervan gezien de omvang van het ‘gevaar’. Ook de door
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Onnes aangevraagde vergunning voor een nieuwe gasmotor van 40 pk stuitte op
57
onoverkomelijke bezwaren. Kortom, het standpunt van 11 januari 1896 - Onnes
de stad uit - bleven de curatoren trouw. Tegelijk steunden curatoren krachtig Onnes'
roep om een speciale amanuensis voor de veiligheid.
De minister, die in tegenstelling tot de curatoren in ruim drie jaar cryogene crisis
nooit was gaan zwalken, bleef Onnes goedgezind en in juli 1898 kreeg de
Rijksbouwkundige een bedrag van ƒ 17.200 om het restant van de
58
veiligheidsmaatregelen te kunnen doorvoeren. Onnes was toen al druk doende
zijn koudefabriek op te starten. Op 2 mei noteerde hij in zijn laboratoriumboekje:
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‘chloormethylcirculatie gemonteerd’ . Bedrijfschef Flim startte op 4 juni in zijn boekje
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de ethyleenboekhouding. Toen lekkende manometers en glasbuizen gedichtwaren
en pompen, kookflessen en piëzometers weer naar behoren functioneerden, kon
het onderzoek bij lage temperaturen worden hervat. De eerste die van de koude
profiteerde was de Oostenrijker Fritz Hasenöhrl, een leerling van Ludwig Boltzmann.
November 1898 begon hij een onderzoek naar diëlektrische constanten en toen
Onnes op 30 september het jaar erop de resultaten in de Akademie aanbood,
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markeerde dat het einde van de cryogene pauze. De ernstigste crisis in Onnes'
loopbaan was na lange strijd bezworen.

De balans van het koudeloze tijdperk
Terugblikkend op de kwestie met de ‘ontplofbare toestellen’ valt op dat het
departement van Binnenlandse Zaken op geen enkel moment Onnes serieus dwars
heeft gezeten - dat tijdens de procedure Onnes zich in zijn laboratorium moest
onthouden van datgene waarover de procedure zich nu net moest uitspreken, is
vanuit bestuurlijk oogpunt zo vreemd niet. Het gemeentebestuur en curatoren konden
nog zo adviseren het cryogeen laboratorium uit het centrum van de stad te
verbannen, in Den Haag, waar de beslissingen vielen, lijkt die optie nauwelijks te
zijn overwogen. Waarom? Allereerst was er het financiële argument: het was stukken
goedkoper Onnes wat veiligheidsmaatregelen te laten doorvoeren dan het complete
laboratorium nieuw onderdak te geven. Bovendien lag het al jaren in de bedoeling
de chemici nieuwbouw aan te bieden en de vrijkomende vleugel aan natuurkunde
te geven. Verder was van 1894 tot 1897, de periode van de cryogene crisis, de
liberaal Samuel van Houten minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Röell,
en het feit dat deze politicus zijn wortels in Groningen had, zal Onnes geen kwaad
hebben gedaan.
Van Houten kende de situatie van nabij: 12 november 1894 was hij op het
Steenschuur op bezoek geweest. Onnes had een rondleiding voorbereid
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maar veel tijd om zijn wensen onder de aandacht van de minister te brengen was
hem niet vergund: Van Houten had haast en zei, aldus de aantekeningen die de
hoogleraar-directeur van het bezoek maakte, niet gekomen te zijn om inzicht in
Onnes' werkzaamheden op te doen maar ‘alleen om te zien of er 1 of 2 nieuwe
chemie laboratoria moeten komen’. Niettemin kon Onnes de minister het een en
ander laten zien van het practicum voor medici, het stelsel van leerjongens in de
werkplaatsen en de nieuwe lokalen. Toen hij vertelde dat de elektrische installatie
in het laboratorium was aangelegd door Siemens en het Groningse Haneveld, zei
de minister: ‘Ik zie dat u hier nogal Groningers heen haalt’ - ook Sissingh, Siertsema
en Wind kwamen uit Groningen. Desgevraagd zei de hoogleraar-directeur ‘dankbaar
maar niet voldaan’ te zijn en kenschetste de verkregen laboratoriumruimte als ‘nog
maar een druppel in den emmer van wat het wezen moet’. ‘O die hebzucht,’
reageerde Van Houten op Onnes' opmerking dat hij de hele chemievleugel wilde,
‘maar van de andere kant doet het toch weldadig aan zooveel warmte voor het vak
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te zien.’
Was van het Leidse gemeentebestuur, gezien het kruitschip, een kritische
opstelling nog wel te verwachten, de houding van de curatoren moet Onnes als een
koude douche hebben ervaren. Hier wreekte zich dat het college - dat in de praktijk
min of meer als doorgeefluik naar Den Haag fungeerde - vooral uit juristen bestond
zonder affiniteit met de bètawereld. Het aantreden in 1899 van de fysicus J. Bosscha
als curator van de Leidse universiteit - in 1908 opgevolgd door collega-fysicus J.D.
van der Waals - bracht in deze deplorabele situatie drastische verbetering. In zijn
‘oorlog’ met Einthoven zou Onnes van de aanwezigheid van geestverwanten onder
de Leidse curatoren dankbaar profijt trekken.
Hoe erg was het koudeloze tijdperk? In 1898 wist James Dewar als eerste
waterstof vloeibaar te maken. ‘Liquified Hydrogen and Helium,’ telegrafeerde de
Brit op 12 mei naar Leiden - alleen het eerste was waar. Had Onnes zijn concurrent
kunnen aftroeven als het gevecht om de hinderwetvergunning achterwege was
gebleven? Waarschijnlijk niet. Waar het Dewar te doen was om de liquefactie an
sich, stond deze bij Onnes in dienst van het Grote Plan: het testen van de theorieën
van Van der Waals bij zo laag mogelijke temperaturen. Om die reden had Onnes
zijn zinnen gezet op een constructie die liters vloeibare waterstof per uur kon
produceren. Dat vergde een systematische, tijdrovende aanpak waarbij alles vooraf
tot in de kleinste details was doordacht. Overigens werd in het Leidse koudeloze
tijdperk wel degelijk aan een waterstofliquefactor gewerkt, al kwam dat neer op een
soort droogzwemmen. In 1896 schafte Onnes zich alvast een Burckhardtpomp aan
(drie jaar later volgde er nog een) en ook publiceerde hij dat jaar een
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artikel waarin hij uiteenzette vanuit welke theoretische principes en met welke
experimentele uitgangspunten hij waterstof vloeibaar dacht te maken - pas in 1905
was het zover.
De cryogene crisis mag op Onnes flink beslag hebben gelegd, de periode
1895-1898 had hij meer om handen. Om te beginnen het reguliere onderwijs en de
begeleiding van zijn studenten, promovendi en assistenten. Na de ontdekking van
het Zeeman-effect weerde Onnes zich met grote inzet in het losbarstende
prioriteitsdebat. In 1897 kreeg het laboratorium in de paasvakantie bezoek van zo'n
honderd leraren van hbs'en gymnasia, een initiatief dat elders navolging kreeg. Als
vice-voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek, opgericht
in 1895, stak Onnes veel energie in het tot stand brengen van een opleiding voor
elektrotechnische vaklieden. Ook maakte hij in de cryogene crisisjaren een begin
met de professionalisering van het voor het laboratorium zo profijtelijke leerlingstelsel
voor instrumentmakers (zie hoofdstuk 20). En ten slotte voerde Onnes de periode
1896-1898 het secretariaat van een Akademiecommissie die in opdracht van de
regering bergen werk verzette in het kader van een onderzoek naar de gehorigheid
van ‘cellulair ingerichte gevangenissen’ (zie hoofdstuk 22).
Aparte vermelding verdient Onnes' studie van het Russisch. Nadat november
1897 uit Moskou na herhaaldelijk uitstel dan toch Nikolai Kasterin was gearriveerd,
die tot de zomer van 1898 in het Leidse laboratorium onderzoek deed naar de
brekingsindex van gassen, begon Onnes zich serieus in de taal van zijn gast te
verdiepen. In brieven en kaartjes aan Kasterin bediende hij zich steeds vaker van
de Russische taal. Vooral de zomer van 1898 zei Onnes flinke tijd aan het leren
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van Russisch te hebben besteed.
Opvallend is dat Onnes op de onfortuinlijke episode van de ‘ontplofbare toestellen’
in zijn jacht op het absolute nulpunt later nauwelijks is teruggekomen. De gids bij
het bezoek van de leraren in april 1897 zwijgt erover - het chloormethyl, in Leiden
toen in de ban, dat hij bij de demonstraties nodig had leende hij voor de gelegenheid
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in Delft. Het gedenkboek dat in 1904 bij de viering van Onnes' 25-jarig doctoraat
verscheen, rept met geen woord over de cryogene pauze, laat staan dat er iemand
aan de schandpaal wordt genageld. Wellicht wilde Onnes per se voorkomen dat de
gemeente en/of curatoren een jammerklacht van zijn kant zouden pareren met de
opmerking dat juist vanwege hun verzet tegen de cryogene installaties in Leiden in
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1896 het Zeeman-effect ontdekt kon worden, in 1902 goed voor de Nobelprijs - in
het vorige hoofdstuk zagen we dat de trillingsvrije zaal 1, waar Zeeman zijn proef
uitvoerde, wellicht beschikbaar was omdat de plannen van Van Everdingen door
de afwezigheid van koude gefrustreerd werden. Pas na Onnes' dood in 1926 sprak
leerling en opvolger W.H. Kee-
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som in een necrologie van ‘een hoogst ernstige crisis’ die ‘het cryogeen laboratorium
66
fataal had kunnen worden’.
In het Onnes-tijdperk mag het Leidse laboratorium een ongeval van formaat
bespaard zijn gebleven, later kwam de klap alsnog. Op vrijdag 2 november 1956
explodeerde om 10.55 uur in de nieuwe cryogene hal, direct achter het vroegere
anatomiegebouw met geld van de Bataafsche Petroleum Maatschappij gebouwd,
een experimentele waterstofliquefactor. Deksel en warmtewisselaar boorden zich
door het dak, schoten twintig meter de lucht in, om op de binnenplaats neer te
komen. ‘Vier lichtgewonden door rondvliegende glasscherven,’ meldde het Leidsch
Dagblad nog die middag, om eraan toe te voegen dat het aan het ‘kordate optreden’
67
van de technische staf te danken was dat ‘de brand zich niet kon uitbreiden’. De
krant meldde dat er in het laboratorium en de nabije omgeving tientallen ruiten
sneuvelden, ooggetuigen hielden het op enkele kapotte ruiten in de cryogene hal.
Wel was die hal na de klap een enorme stofwolk, en hadden sommige technici rode
manometerolie op de gezichten - door de journalist van het Leidsch Dagblad
68
abusievelijk voor bloed aangezien.
Spectaculair, maar geen kruitschip. Waarschijnlijk is de warmtewisselaar
gescheurd, kwam er waterstof met vloeibare zuurstof in contact en deed een
elektrostatische ontlading het zaakje knallen. Dat kon gebeuren omdat vloeibare
lucht als voorkoeling was gebruikt. Die verdampte gedeeltelijk, zodat van het
zuurstof-stikstofmengsel zuurstof achterbleef, met fatale gevolgen. Directe
consequenties voor de locatie van het laboratorium heeft het incident niet gehad.
En de Russische inval in Hongarije, twee dagen later, drukte de bescheiden
ontploffing aan het Steenschuur snel uit de publiciteit.
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18 Retrograde condensatie
Doen we een stap achterwaarts. In de zomer van 1887, kort na zijn
kandidaatsexamen, werd natuurkundestudent Johannes Petrus Kuenen voor overleg
naar het kamertje van hoogleraar-directeur Kamerlingh Onnes geroepen. In dat
‘waarschijnlijk [...] minst vorstelijke vertrek in het geheele gebouw’ kreeg hij de vraag
voorgelegd of hij in de ‘mathematische dan wel de proefondervindelijke richting’
door wilde gaan. Studenten waren schaars die jaren en Onnes herinnerde zich later
dat hij en Lorentz ‘om in de goede stemming te blijven, één, die twee namen had
1
voor twee telden’. Kuenen, blij verrast dat hem op de benedenverdieping van het
Steenschuur, ‘aan gene zijde van de glazen deur’, de ‘mogelijkheid van een
wetenschappelijk leven’ werd geboden, hoefde niet lang na te denken. ‘[Z]oo op
eens aan de onmiddellijke, onafhankelijke onderzoeking van natuurverschijnselen’
gezet te worden en ‘iets tot de kennis dier verschijnselen bij te dragen’ vond hij ‘een
2
openbaring’.
Nadat de keuze op de experimentele natuurkunde was gevallen, moest het
onderwerp bepaald worden. In 1904 herinnerde Kuenen zich:
Nog zie ik de lijst van mogelijke onderzoekingen voor mij, welke
Professor Onnes had opgemaakt en waaruit nu bij gemeenschappelijk
overleg een keuze gedaan moest worden. Wellicht bestaat die lijst nog;
de twee onderwerpen, welke vooraanstonden en waartusschen mijn keuze
ten slotte gedaan moest worden, waren ‘het gedrag van mengsels’ en de
‘oorzaken van het langzame electriciteitsverlies bij electrostatische
3
proeven’.
Het werden mengsels van twee stoffen. De bijbehorende theorie werd ontwikkeld
door Van der Waals, maar was in 1887 nog niet gepubliceerd. De Amsterdamse
hoogleraar was na de dood van zijn vrouw zes jaar eerder in een diepe depressie
geraakt en publicaties kwamen nauwelijks nog uit zijn handen. Toch was hij zich
met theoretisch onderzoek blijven bezighouden. Onnes wist daarvan. Regelmatig
zocht hij na de maandelijkse Akademievergadering op zaterdagmiddag Van der
Waals in de P.C. Hooftstraat op en in
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de studeerkamer, waar het portret van Anna Magdalena op de leunstoel vóór de
met papieren bedekte werktafel prijkte, werd hij over de jongste inzichten van de
meester ingelicht. In die gesprekken bleek dat Van der Waals, voortbouwend op
zijn in 1873 gepubliceerde toestandsvergelijking voor enkelvoudige stoffen, zich op
de theorie van binaire mengsels had gestort. In hetzelfde gedenkboek als waarin
Kuenen zijn herinneringen weergaf, schreef de man van De continuiteit:
Een gansche reeks van persoonlijke herinneringen komt mij weder voor
den geest, nu ik van het aandeel spreek, dat Onnes in het onderzoek
omtrent binaire mengsels heeft genomen. Tot hoeveel besprekingen heeft
dit niet aanleiding gegeven. Van die allen herinner ik mij misschien nog
het duidelijkst het eerste, omdat dit de aanleiding geweest is tot het in
het licht verschijnen mijner moleculair-theorie voor mengsels. Onnes gaf
mij toen zijn voornemen te kennen in zijn laboratorium onderzoekingen
te doen instellen omtrent mengsels. Voor een enkele stof was bekend,
wat daarbij te onderzoeken viel, maar voor een mengsel verkeerde men
eigenlijk geheel in het duister. Wat waren daarbij de problemen? Hierbij
ontbrak niet alleen een theorie welke aanwijzen en leiden kon, maar het
scheen zulk een chaos, dat men niet wist waar te beginnen, en hoe voort
te zetten. Ik was verrast over deze mededeeling, en kon hem, zeker ook
wel tot zijn verrassing zeggen, dat ik niet alleen reeds sedert geruimen
tijd mij met het zoeken naar een theorie over binaire mengsels had
beziggehouden, maar dat ik ze in groote trekken voltooid voor mij zag.
Dat ik voor mij zelven zekerheid had gekregen omtrent de grondslagen,
4
dat ik alleen nog de details niet had uitgewerkt.
Onnes moet met stomheid geslagen zijn geweest. ‘Plooipunt’, ‘kritisch raakpunt’,
‘regel voor de coëxisterende fasen’: allerlei details kwamen tijdens dat eerste gesprek
ter sprake. Omdat de tijd ontbrak de theorie uit te diepen, sputterde de gast wat
tegen, herinnerde Van der Waals zich.
Durft gij dit alles beweren op grond van een enkele formule, ontviel hem
dan ook. [...] En toen ik hem zeide, dat als ik hem den grondslag der
geheele redeneering zou getoond hebben, hij zeker niet twijfelen zou,
drong hij er op aan, dat ik deze theorie zou publiceeren. Ik verkeerde toen
in de jaren, waarin publicatie van verkregen uitkomsten alle interest voor
mij verloren had, en ik zou er zeker ook toen niet toe overgegaan zijn.
Maar Onnes gebruikte het eenige argument voor publicatie, waarvoor ik
toen gevoelig was. Hij wilde geen onderzoekingen laten doen, naar
5
aanleiding dezer theorie, als hij er niet telkens naar verwijzen kon.
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Bij het opstellen van zijn theorie voor mengsels maakte Van der Waals dankbaar
gebruik van de inzichten van J. Willard Gibbs. Deze Amerikaanse fysicus
produceerde in 1876 en 1878 in Splendid isolation op Yale twee monumentale
artikelen over evenwichten, inclusief die van mengsels met vloeibare en vaste
7
componenten, en stuurde reprints naar Amsterdam. Op basis van Gibbs' faseregel,
die een eenvoudig verband legde tussen het aantal componenten in een systeem,
het aantal fasen en het aantal vrijheidgraden (zoals druk en temperatuur), kon Van
der Waals verrassende waarnemingen van Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom
aan hydraten van waterstofbromide verklaren. Deze chemicus was in 1884 bij Van
Bemmelen in Leiden gepromoveerd en had een deel van zijn onderzoek uitgevoerd
in het Natuurkundig Laboratorium van Onnes.
Medio 1886 gaf Van der Waals aan het Steenschuur een opzienbarend college
over fase-evenwichten volgens de nieuwe thermodynamica van Gibbs, met als
toehoorders Van Bemmelen, Lorentz, Kamerlingh Onnes en Bakhuis Roozeboom.
Het moet Onnes geweldig hebben geholpen zijn richting te vinden en het Leidse
thermodynamisch onderzoek naar een hoger plan te tillen. Gibbs introduceerde in
1873 een grafische methode: driedimensionale oppervlakken die de zogeheten vrije
energie weergaven als functie van de entropie en het volume. Andere
thermodynamische grootheden volgden uit de helling (steilheid) van dat oppervlak.
In navolging van Maxwell zette ook Kamerlingh Onnes zich aan het daadwerkelijk
construeren van dergelijke Gibbs-oppervlakken van water en koolzuur, op basis
van Franse experimentele gegevens.
Bakhuis Roozeboom publiceerde eind 1886 een artikel over
evenwichtsvoorwaarden waarin hij dankbaar gebruikmaakte van een door Van der
Waals op zijn college afgeleide formule. In de inleidende paragraaf zei Bakhuis
Roozeboom het te betreuren dat Van der Waals de inzichten waarvan zijn brieven
8
getuigden nog niet had willen publiceren. Op aandringen van Onnes besloot Van
der Waals daar in 1889 alsnog toe over te gaan. In de Akademievergadering van
februari deelde hij ‘eenige uitkomsten mede, verkregen bij het zoeken naar een
molekulair-theorie voor een mengsel van twee stoffen’.
In dat artikel, hoe beknopt ook, komen alle essentiële punten in samengebalde
vorm aan bod: het uitbreiden van de toestandsvergelijking voor enkelvoudige stoffen
naar een voor mengsels, de centrale rol voor de vrije energie in het systeem (die in
de evenwichtstoestand een minimum aanneemt) en de geometrische methode die
vertelt welke evenwichtstoestand het mengsel bereikt en hoe de coëxisterende
fasen ‘uitpakken’. De laatste maakte gebruik van het zogeheten Ψ-oppervlak (Psi),
een driedimensionale figuur waarbij
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Gipsen model van een Ψ-oppervlak van een mengsel van twee stoffen. Verticaal staat de
vrije energie uit, terwijl beide horizontale assen de samenstelling van het mengsel en het
volume aangeven. Het rollen van een beroete glasplaat over het oppervlak gaf informatie
over de mogelijke toestanden waarin het mengsel kon verkeren.

langs beide horizontale assen respectievelijk het volume en de verhouding tussen
beide componenten waren uitgezet, terwijl verticaal de vrije energie uitstond. Aldus
ontstond een ‘landschap’ met plooien en door over dat landschap een plat vlak te
rollen en na te gaan hoe de contactcurves liepen, kwam op grafische wijze aan het
licht welke coëxisterende fasen mogelijk waren.
Na de compacte mededeling van februari - wellicht bedoeld om de prioriteit veilig
te stellen - werkte Van der Waals zijn ideeën uit in een groot artikel. In eerste instantie
schreef hij het in het Nederlands, met het oog op publicatie in de Verhandelingen
van de Akademie, maar op aanraden van Bosscha koos hij voor de Archives
Néerlandaises. Bosscha zelf droeg zorg voor
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de vertaling, geen sinecure gezien de gewoonte van Van der Waals om bij uitleg
9
van een formule een minimum aantal woorden te hanteren - en soms nog minder.
Aldus verscheen in 1891 het 56 pagina's tellende ‘Théorie moléculaire d'une
10
substance composée de deux matières differentes’.
Van der Waals' bijdrage werd in de Archives direct gevolgd door een artikel van
11
de wiskundige Diederik Johannes Korteweg over plooipunten. Deze
collega-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in 1878 Van der Waals'
eerste promovendus en een bekende van Onnes uit zijn Delftse tijd, had diepgaand
studie gemaakt van oppervlakken à la die van Gibbs (de vrije energie als functie
van de entropie en het volume; het Ψ-oppervlak is een afgeleide van het
Gibbs-oppervlak) en daarover in 1889, dus nog vóór de mengsels, gepubliceerd in
de Sitzungsberichte van de Weense Akademie (het stuk in de Archives was een
vertaling). In zijn Nobelrede zei Van der Waals veel baat te hebben gehad bij
Kortewegs mathematisch-fysische studies (een tweede artikel van Korteweg met
een uitputtende classificatie aan mogelijke plooipuntconfiguraties stond achter in
12
dezelfde aflevering van de Archives ), maar ernaar verwijzen deed hij niet. Vertaler
13
Bosscha was zo attent in een voetnoot Korteweg te vermelden.
De theorie van binaire mengsels was nog niet ten doop gehouden of Kuenen, in
1889 afgestudeerd en een halfjaar later benoemd tot Onnes' assistent, ging er in
Leiden mee aan de slag. Ter aanmoediging diende een in de lente van 1891 door
Onnes namens de faculteit wis- en natuurkunde uitgeschreven prijsvraag: ‘De
Faculteit verlangt waarnemingen geschikt tot toetsing van de theorie van Van der
14
Waals (Archives Néerl. T. XXIV) over mengsels van twee stoffen.’ Het liefst zag
Onnes dat Kuenen op basis van metingen een Ψ-oppervlak zou construeren.
Als componenten van zijn mengsel nam Kuenen koolzuur en chloormethyl, met
o

een kritische temperatuur van respectievelijk 31 en 123 C. In het cryogeen
laboratorium waren ze ruim voorhanden. Niettemin waren er legio problemen te
overwinnen. Via destillatie en drogen kwam de zuiverheid op het vereiste niveau
en voor het maken van een mengsel met (vooraf) bepaalde samenstelling diende
een glazen toestel met kwikperen. Om de temperatuur constant te houden werd de
Cailletet-buis waarin het mengsel zat opgesloten in een vloeistof geplaatst met
daaromheen een dampbad van, al naar gelang de gewenste temperatuur, methylen ethylalcohol, water, amylalcohol, terpentijn en aniline. Zo werden isothermen
o

gemeten bij temperaturen tussen de 23 en 170 C. Het nauwkeurig bepalen van het
condensatiepunt, het moment waarop in een dampmengsel vloeistofvorming op
gang komt, en het verloop van het condensatieproces werden bemoeilijkt door de
slakkengang waarmee het systeem evenwicht bereikte. In de nauwe experimenteer-
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buis verliepen diffusieprocessen, in het bijzonder die tussen twee vloeistoffen, zeer
traag. Om dit probleem te verhelpen stopte Kuenen in zijn buis een roerdertje van
ijzerdraad met knopjes, dat van buiten op en neer was te bewegen met een magneet.
Aan dit eenvoudige maar zeer doeltreffende hulpmiddel zou Leiden nog veel plezier
beleven.
Tegelijk had het roeren in situaties vlakbij het kritische punt een storende invloed
omdat er warmte werd ontwikkeld. Aanvankelijk had Kuenen dat niet in de gaten
en stelden zijn waarnemingen hem voor raadsels. ‘Ik herinner mij,’ schreef hij in het
gedenkboek van 1904, ‘een morgen, toen Professor Onnes, wat anders zijn gewoonte
niet was, gedurende verscheidene uren persoonlijk aan de waarnemingen kwam
deelnemen; gewoonlijk werd de tijd van zijn bijna dagelijksch bezoek geheel door
15
besprekingen en plannen in beslag genomen.’
Op 8 februari 1892, tijdens de diesviering van de Leidse universiteit, kreeg Kuenen
een gouden medaille uitgereikt voor zijn ‘zeer beknopt geschreven antwoord’ - de
prijsvraag had één inzending opgeleverd. Het juryrapport, door Onnes in overleg
met Van der Waals opgesteld, noemde ‘verscheidene proeven’ die de ‘qualitatieve
aansluiting’ bij de theorie van binaire mengsels ‘nader in het licht stellen’, waarbij
een centrale rol was weggelegd voor ‘waarnemingen over de
condensatie-verschijnselen en het verdwijnen van den meniscus bij samendrukking
16
geheel in verband met de plooien van het oppervlak van v.d. Waals’. Een
uitgewerkte versie van de bekroonde inzending, met naast kale meetresultaten en
grafieken ook theoretische beschouwingen, deed april 1892 dienst als proefschrift:
Metingen betreffende het oppervlak van Van der Waals voor mengsels van koolzuur
17
en chloormethyl. Stelling 18: ‘Onze ruimte is een aangeboren waarnemingsvorm.’.
Van der Waals, die zeer geïnteresseerd was in de prestaties van zijn theorie,
kreeg de Leidse resultaten via de bezoekjes van Onnes of via brieven naar de P.C.
Hooftstraat als eerste te horen. Hoewel slechts ‘een toeschouwer van uit de verte’
wist hij, getuige zijn bijdrage in 1904 aan het gedenkboek voor Onnes, precies wat
er aan proeven aan het Steenschuur gaande was:
Want al ben ik maar zelden bij deze onderzoekingen tegenwoordig
geweest, al heb ik ze slechts sporadisch met eigen oogen aanschouwd,
toch waren ze mij niet onbekend. Van vele dier onderzoekingen wist ik
niet alleen, dat zij ondernomen waren, maar was mij het beoogde doel
geheel bekend. Ik wist welke vraag het was, waarop Onnes door het
experimenteel onderzoek een antwoord zocht. De moeilijkheden die in
den beginne zich bij de uitvoering voordeden, de weg langs welken
aanvankelijk succes was verkregen, de gezichtspunten die zich
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gaandeweg openden, en eindelijk de uitkomsten die verkregen waren zij waren mij, of door gesprekken, of door zaakrijke brieven, soms door
uitvoerige mededeelingen, die den omvang van verhandelingen hadden
en met teekeningen en lichtbeelden waren versierd, volkomen bekend
geworden. Daarenboven [...] betrof het onderzoekingen die zich nauw
aansloten aan vragen waarop ik zelf een antwoord zocht of meende te
hebben gevonden. Dikwijls waren het juist uitkomsten, waartoe theorie
mij had geleid, die door Onnes aan de beslissing der proefneming waren
onderworpen en hoe de uitspraak luiden zou werd met niet minder
spanning door mij tegemoet gezien, dan door den waarnemer zelf. En
dat ik mij bij deze uitspraak als de juiste zou hebben neder te leggen,
daaromtrent bestond bij mij geen twijfel. Bij vele onderzoekingen van het
Leidsche laboratorium heb ik mij als mede-geïnteresseerde,bijna als
18
deelgenoot gevoeld.
Onnes had veel baat bij zijn maandelijkse bezoekjes aan de P.C. Hooftstraat. Van
der Waals' werktafel lag bezaaid met niet-gepubliceerde berekeningen die ‘menige
opmerking van waarde’ bevatten in relatie tot ‘het schoone werk’ van Kuenen. ‘Op
grond van zulke lang te voren gemaakte berekeningen,’ aldus Onnes maart 1923
in De Telegraaf, ‘kon Van der Waals [...] dikwijls oordelen over de eigenaardigheden
in den loop van een of andere lijn in de grafieken, die de uitkomsten van het te
Leiden in gang zijnde werk voorstelden.’ Om eraan toe te voegen dat
vervolgmetingen Van der Waals' wantrouwen in zo'n eigenaardigheid in de regel
19
bevestigden.
Het Ψ-oppervlak dat Onnes van Kuenen verlangde bleek in eerste instantie een
brug te ver. De toestandsvergelijking van Van der Waals was niet in staat Kuenens
metingen aan zuiver chloormethyl en zuiver koolzuur voldoende nauwkeurig weer
te geven, met als gevolg dat berekeningen van de vrije energie in geval van mengsels
van beide stoffen weinig waarde hadden. Pas in 1900 lukte het Onnes in
samenwerking met Max Reinganum, een collega uit Göttingen die in 1899 en 1900
in het Natuurkundig Laboratorium te gast was, op basis van een aangepaste
toestandsvergelijking het Ψ-oppervlak alsnog uit te rekenen, waarna een lokale
modelleur (Zaalberg) werd ingeschakeld om gipsen schaalmodellen te vervaardigen.
Een proefexemplaar van dertig bij twintig bij veertig centimeter bleek te klein, waarna
de afmetingen werden verdubbeld. Uitgehold wogen de modellen nog altijd ruim 80
kilo.
In 1898 deelde Onnes in Dusseldorf op de Naturforscherversammlung foto's uit
aan belangstellende collega's en ook afgietsels van het kleine model en van een
20
deel van het grote model stuurde hij op verzoek toe. Door over zo'n berglandschap
een beroete glazen plaat te rollen, kwamen Korte-
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wegs ‘binodale lijnen’ (die plooien begrenzen) in beeld. Een kleine dertig van die
pleisterwerken zijn bewaard gebleven en behoren tot de collectie van Museum
21
Boerhaave.
Een precies kloppend Ψ-oppervlak mocht in 1891 te hoog gegrepen zijn, het idee
van zo'n oppervlak zette Kuenen wel aan het denken. Van der Waals' artikel over
binaire mengsels in de Archives van dat jaar ging vergezeld van een gravure van
22
een mogelijke vorm die zo'n vrije energielandschap kon aannemen. In geval van
twee plooien gaf dat uitzicht op een binair systeem van een damp en een vloeistof,
waarin verhoging van de druk tot een scheiding van die vloeistof in twee verschillende
componenten zou moeten leiden. Tot zijn teleurstelling slaagde Kuenen er niet in
zo'n mengsel met drie coëxisterende fasen (een damp en twee vloeistoffen) bij een
mengsel van chloormethyl en koolzuur te realiseren. ‘Successen’ van Wroblewski
en Cailletet op dit gebied bleken artefacten van een systeem dat nog niet in evenwicht
was. Toen Kuenen de Poolse en Franse proeven herhaalde zag ook hij splitsing
van de vloeistof - die bij roeren prompt weer verdween. Ook Dewars waarneming
van een vloeistofsplitsing in een mengsel van koolzuur en zwavelkoolstof werd
23
ontzenuwd door het strenge roerdertje van Kuenen.
Kuenens grote triomf was zijn ontdekking in 1892 van de retrograde condensatie,
het verschijnsel dat in een mengsel met naast elkaar een vloeistof en een damp er
omstandigheden zijn waarbij compressie (volumeverkleining) in eerste instantie
(volgens verwachting) leidt tot méér vloeistof door condensatie, waarna verdere
opvoering van de druk het vloeistofniveau juist doet dalen. ‘Ik herinner me nog
levendig,’ schreef Kamerlingh Onnes in 1922 in Nature, ‘hoe Kuenen, toen hij zijn
magnetische roerder gebruikte [...], het genoegen smaakte om Van der Waals de
retrograde condensatie te demonstreren, en Van der Waals in gepeins verzonken
te zien over het schitterende verschijnsel dat in één klap alle twijfel over zijn theorie
wegnam. De interactie tussen Kuenens proeven en Van der Waals' afleidingen die
24
toen volgde dwong bewondering af.’
De ontdekking vond plaats niet lang na Kuenens promotie. Op 16 juni 1892
nodigde Onnes zijn Amsterdamse vriend per brief uit de zojuist waargenomen
retrograde condensatie persoonlijk door Kuenen te laten demonstreren, ‘het liefst
25
maandag, welke dag gij zeker wel bij mij zult willen doorbrengen’. Van der Waals,
diep onder de indruk, sprak later van ‘het meesterlijk gevoerde onderzoek van
26
Kuenen’ en van ‘de vuurproef’ voor zijn theorie. Tussen Leiden en Amsterdam
ontspon zich een uitvoerige correspondentie over de precieze omstandigheden
waaronder retrograde condensatie (de term was van Kuenen) optrad, over de theorie
achter het verschijn-
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sel, en over de mogelijkheid van drie coëxisterende fasen. Gretig wachtte Van der
Waals op de laatste waarnemingen, in ruil kregen Kuenen en Onnes nieuwe
theoretische inzichten toegestuurd.
Onnes presenteerde de retrograde condensatie van Kuenen eind juni aan de
o

Akademie. Het verschijnsel was tussen de 103 en 106 C waargenomen in een
mengsel dat voor 40 procent uit koolzuur bestond. In die mededeling

Projectie van het Ψ-oppervlak van een mengsel op het grondvlak. De gekromde lijn geeft
de randen aan van de plooi zoals die in speciale omstandigheden in het oppervlak voorkomt.
Bij elkaar horende punten van vloeistof- en damptak van het mengsel zijn via rechte lijnen
met elkaar verbonden. c is het kritische punt. Mengsels die tussen c en c' vallen, vertonen
bij samenpersen het in 1892 door Johan Kuenen ontdekte verschijnsel retrograde
condensatie: de hoeveelheid vloeistof in de proefbuis met het mengsel neemt aanvankelijk
toe, maar bij nog verder samenpersen verdwijnt de vloeistof.
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werden eerdere waarnemingen van Cailletet (1880), Andrews (1875) en Van der
Waals (1880), in het bijzonder die van een allengs vlakker wordende en daarop
verdwijnende meniscus bij toenemende druk, weggezet als
‘vertragingsverschijnselen’ veroorzaakt door trage diffusie. Ook Kuenen had
dergelijke schijneffecten gezien - in de inzending voor de prijsvraag maakte hij er
melding van - maar zijn magnetische roerdertje rekende ermee af. Op het eind van
het artikel werd Andrews de les gelezen: ‘Tracht men ten slotte de waarnemingen
van Andrews, die wel het meest uitvoerig de condensatie van zijne mengsels heeft
beschreven, met behulp van de geleverde theorie te verklaren, dan gelukt dit
volkomen. Dat een experimentator als Andrews den waren gang van zaken niet
heeft ingezien, is volkomen verklaarbaar uit zijn onbekendheid met de theorie van
27
Van der Waals, zonder welke de retrograde condensatie niet licht ontdekt zou zijn.’
De laatste zin - weinig fair en bepaald niet diplomatiek - was in de Engelse vertaling
in Communication 4 overigens geschrapt.

Conflict over dubbele prioriteit
Kuenen had de retrograde condensatie niet alleen proefondervindelijk ontdekt, hij
had hem ook voorspeld. Het idee kwam maart 1892 bij hem op toen hij zijn bekroonde
inzending vol ‘waarnemingen geschikt tot toetsing van de theorie van Van der Waals
over mengsels van twee stoffen’ met enkele theoretische hoofdstukken uitbreidde
tot een volwaardig proefschrift. Bij gebrek aan een goede toestandsvergelijking had
hij ervan afgezien voor zijn mengsel van chloormethyl en koolzuur een Ψ-oppervlak
te construeren, maar dat nam niet weg dat hij bij benadering wel degelijk kon zeggen
hoe dat oppervlak eruit moest zien. En die vorm vertelde hem dat retrograde
condensatie te verwachten was bij mengsels die in het Ψ-oppervlak een zeer speciale
positie innamen: tussen het plooipunt en het raakpunt van de binodale lijn. Overigens
deed Kuenen in zijn proefschrift netjes aan bronvermelding: ‘de toepassing van de
theorie van Van der Waals geeft [...] echter een oplossing aan de hand, waarvoor
28
de weg door hemzelven reeds werd aangeduid.’ Een verwijzing naar een passage
in Van der Waals' artikel in de Archives volgde.
Toch was Van der Waals hoogst ongelukkig met het zich toe-eigenen van de
dubbele prioriteit door Kuenen. Aanvankelijk hield hij zijn onvrede voor zich, maar
in oktober 1894 spuwde hij alsnog zijn gal. Aanleiding vormde een mededeling die
29
Onnes namens Kuenen de maand daarvoor in de Akademie had gedaan. In dat
stuk veegde Kuenen de vloer aan met een verhandeling van Pierre Duhem, getiteld
‘Les Mélanges doubles’. ‘Het is mijn bedoeling [...] de graphische voorstelling van
Duhem meer volledig te ma-
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ken en te ontdoen van enkele onjuistheden,’ begon Kuenen zijn strafexpeditie tegen
de Franse fysicus. Echt bont maakte Duhem het door te beweren dat de hoofdlijnen
van zijn theorie, inclusief de mogelijkheid van retrograde condensatie, al in 1888
waren getrokken. Kuenen, ‘zonder deze vrij onbepaalde uitspraak te willen
weerleggen’, haalde Duhems claim met overtuigende argumenten onderuit, om te
vervolgen:
Ik meen dus mijn prioriteit ten opzichte van de voorspelling evenzeer
als van de proefondervindelijke bevestiging der retrograde condensatie
en de verklaring der kritische verschijnselen bij mengsels ten volle te
30
moeten handhaven.
In een brief aan Van der Waals, gedateerd 9 oktober 1894, ontkende Onnes dat hij
en Kuenen zich ‘te ergdenkend’ over Duhem hadden uitgelaten. Inmiddels was
Leiden ‘een referaat’ over de gewraakte Franse verhandeling in een drukproef van
de Beiblätter onder ogen gekomen met daarin de opmerking dat Duhem in het
bijzonder stil stond bij het verschijnsel retrograde condensatie, ‘waarvoor hij de
verklaring vroeger (88)’ had aangegeven. Kuenen, aldus Onnes, had direct
gereclameeerd. Onnes wilde met zijn brief Van der Waals, die in Duhems optreden
weinig kwaad zag, aangeven dat de zaak minder onschuldig was dan Amsterdam
wilde doen geloven. Maar ook Leiden wilde er niet te zwaar aan tillen. ‘Doch laat ik
U niet langer met de verdorvenheid van onzen veelschrijvenden Duhem plagen,’
31
besloot Onnes zijn brief. ‘De bedoeling was alleen een glimlach uit te lokken.’
Maar Van der Waals kon er allerminst om lachen. Tien dagen later stuurde hij
Onnes een brief waarin hij opnieuw zei Duhem, net als iedereen, zijn
‘bevooroordeeldheid’ te gunnen. Om vervolgens, ‘onaangenaam getroffen’, Kuenens
aanspraak op de voorspelling van de retrograde condensatie te betwisten. De
experimentele onderzoekingen van Onnes' leerling zouden de conclusies uit Van
der Waals' theorie van binaire mengsels slechts hebben bevestigd - zoals in een
voetnoot bij de zojuist verschenen Franse editie van De continuiteit ook stond
vermeld.
Voor ieder die lezen kan is in mijn théorie moléculaire pag 54-56 alles
gezegd. [...] In dat zuiver mathematische stuk - kort (misschien te kort)
(maar de inleiding waarschuwt die kortheid) heb ik alle punten alleen zo
vèr behandeld als voor een goed lezer noodzakelijk is. [...] Toch treft het
mij dat Kuenen aanspraak maakt op de prioriteit der voorspelling. Ik kon
wel zeer blind moeten zijn geweest voor de beteekenis van mijn eigen
uitkomsten [...] als ik de retrograde condensatie (zooals Kuenen het
verschijnsel gelukkig noemt) niet had ingezien. Ik heb zelf herhaalde
malen op het raakpunt en plooipunt bij mondelinge ge-
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sprekken gewezen. Dat ik vroeger u noch Kuenen er over gesproken heb
ligt daaraan dat Kuenen ook vroeger zoo boud niet sprak. [...] Welnu, als
Kuenen het [verschijnsel] las uit de theorie, zou ik het er niet uit gelezen
32
hebben.
Waarna Van der Waals eindigde met de wens iedere ‘schaduw van misverstand’
weg te willen nemen. ‘Kunt gij mij overtuigen, dat ik mij vergis of liever dat Kuenen
wel natuurlijkerwijze zich als voorspeller beschouwen moest, dan kom ik nimmer
op de zaak terug.’
Het weerwoord van Kamerlingh Onnes liet niet lang op zich wachten. ‘Ik haast
mij op Uw hedenmorgen ontvangen brief te antwoorden,’ begon hij op 20 oktober
zijn verdediging vol doorhalingen en toevoegingen - teken dat de klacht uit
Amsterdam hoog werd opgevat. Voorop stond, zo drukte Onnes Van der Waals op
het hart, dat Kuenen ‘geheel buiten de kwestie’ stond. ‘Wat in de stukken en
mededeelingen van persoonlijken aard voorkomt is altijd geheel en al, ik zou bijna
zeggen alleen voor mijn verantwoording.’ Geen tekst of hij ging door Onnes'
redigeerhanden, ‘opdat toch vooral strikte rechtvaardigheid gehandhaafd en liefst
iets minder doch zeker nooit meer in aanspraak genomen wordt, dan wat in goede
33
trouw als eigen werk mag worden beschouwd’.
Kuenen, zo benadrukte Onnes, had ‘altijd op den voorgrond’ gesteld dat bijna al
zijn werk verband hield met het Gibbs-oppervlak en de theorie van Van der Waals.
‘Ieder zal in zijn werk vinden de sterke uiting van de overtuiging dat door Uwe theorie
de baan gebroken is in het onderzoek der mengsels.’ Ook bij Kuenens ‘afleiding’
van de retrograde condensatie, in zijn proefschrift zowel als in de Akademieartikelen,
was Van der Waals netjes vermeld. Dat verschijnsel was echt iets nieuws, vond
Onnes.
Toen Kuenen mij zijn beschouwingen 't eerst mededeelde was ik daardoor
ten zeerste verrast, ofschoon ik Uwe ‘théorie moléc.’ met de grootste
34
belangstelling bestudeerd had.
Kuenen mocht Onnes hebben verzekerd ‘dat het zoo gemakkelijk uit de theorie was
af te leiden’ en bij de bespreking ‘onder uitdrukkelijke vermelding’ Van der Waals'
eigen figuur uit de Archives hebben gebruikt, dat nam niet weg dat hij iets nieuws
bij de kop had. Onnes moest zijn leerling ‘er nog wel eens uitdrukkelijk opmerkzaam
op maken’ dat Van der Waals hem weliswaar op de afvlakkende en verdwijnende
meniscus had gewezen, maar dat het zijn vriend of was ontgaan dat in bepaalde
omstandigheden een ‘geheel ander verschijnsel’ optrad, of dat hij het niet de moeite
waard had gevonden ‘daarop de aandacht ook van anderen te vestigen’. ‘Volgens
mijne
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innige overtuiging,’ schreef Onnes, ‘is Kuenen degeen die 't eerst gezegd heeft:
“Maar denkt ge er wel om dat in die buurt iets heel ongewoons gebeurt, iets dat
men retrograde condensatie kan noemen [...]”, en die dus de retrograde condensatie
voorspeld heeft.’
Dat Van der Waals, die nooit eerder aan de bel had getrokken, ervan wist, zo
schreef Onnes, ‘blijkt thans eerst uit uw brief’. En verwijzend naar het slot van Van
der Waals' brief: ‘Ik geloof dus dat Kuenen zich natuurlijkerwijze als voorspeller
tegenover Duhem handhaven moet en dat het onjuist geweest zou zijn, wanneer
hij in plaats van zich zelf u genoemd had.’ Kortom, het ‘inzicht in deze verschijnselen’
was te danken aan Van der Waals, maar Kuenen had het voorspeld. Trouwens, er
zou in de theorie nog wel meer fraais voor het grijpen liggen dat andere verrassende
verschijnselen zou opleveren die door Van der Waals evenmin waren onderkend.
Na nog wat kantjes zijn hart te hebben gelucht, eindige Onnes zijn buitengewoon
lange brief met het uitspreken van de overtuiging dat Kuenens toe-eigening van de
prioriteit van de voorspelling van de retrograde condensatie geenszins ‘te boud’
was geweest, ‘en ik vertrouw genoeg op Uwe vriendschap dat gij de vrijmoedigheid,
waarmede ik mijn meening uiteengezet heb eerder op prijs stelt dan afkeurt’.
Van der Waals was niet overtuigd van het Leidse weerwoord. Op 21 oktober - de
35
post functioneerde prima in die tijd - lag de dupliek bij Onnes op de mat. Kern van
het probleem was, erkende Van der Waals, ‘dat ik weer opnieuw inzie, hoe verkeerd
het van mij is, als ik, bij wat ik schrijvende als hoofdzaak beschouw, door zucht tot
kortheid weglaat wat mij op zulk een oogenblik als bijzaken voorkomen’. En na enige
explicatie: ‘Van al die misstappen, zal ik dan ook in dit geval de gevolgen moeten
dragen.’
Toch blijft er één zaak die mij enigermate zeer doet. Ik heb, zodra gij mij
mededeeldet dat gij een leidende theorie wenschtet voor het onderzoek
van mengsels, U met het volste vertrouwen, alles uitgestort wat ik er van
gevonden had. Veel er over gesproken, U op de beteekenis van raakpunt
en plooipunt gewezen. Natuurlijk ook veel terloops behandeld en ik erken
het - te veel van mathematischen kant, omdat het nu eenmaal niet anders
dan zo gevonden kon worden. Wat was nu natuurlijker geweest dan dat
Kuenen toen hij het eerst meende retrograde condensatie te hebben
opgemerkt, mij had gevraagd, of ik het opgemerkt had of niet. Let wel nu
het een zaak geldt, die zoo voor de hand ligt als deze. Ik zou volkomen
waar en juist geantwoorde hebben. [...] Een dergelijke verplichting bestaat
niet van rechtswege - maar nu ik alles had uitgestort - zelfs vóór ik het
plan had iets op te schrijven [...] zou slechts vertrouwen met vertrouwen
36
beantwoord zijn geworden.
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Van der Waals zei nog ‘verschillende aanteekeningen’ te hebben liggen in verband
met de retrograde condensatie. Maar hij voelde ‘zwarigheid’ ze te publiceren vanwege
zijn ‘zucht om wat voor mij volle waarheid is te zeggen’ en ‘de vrees om in
onaangenaamheden van persoonlijken aard te komen’. En na zijn standpunt nog
eens te hebben samengevat: ‘Volgens Uw innige overtuiging is Kuenen de eerste
die ret[rograde] cond[ensatie] voorspeld heeft. Heeft het U dan werkelijk niet getroffen
dat ik bij het vernemen dat Kuenen het verwezenlijkt had, niet de minste
verwondering toonde?’ Dat Van der Waals ook zijn kant van de zaak uiteen had
gezet was ook bedoeld om Onnes en Kuenen ‘niet al te vreemd te doen opzien, als
ik weer over de zaak schrijvende de waarheid getrouw blijf en een andere voorstelling
moet geven - want overtuigd hebt gij mij nog niet’.
Maar de vriendschap stond niet op het spel. Hopelijk, zo besloot Van der Waals
zijn brief, leidde ‘mondeling bespreking’ wanneer Onnes zaterdag na de
Akademievergadering kwam eten, tot een ‘betere uitslag’. En: ‘Mocht in dezen brief
iets staan dat kwetst vergeef het dan - de bedoeling is dit allerminst. Maar ben ik in
polemiek, dan voel ik de zucht om de dingen scherp te zeggen. Maar scherp in de
beteekenis van juist, ontaardt licht in de beteekenis van kwetsend.’
Onnes is nog wel aan een antwoord begonnen, maar hoogstwaarschijnlijk heeft
hij bij nader inzien besloten tot zaterdag te wachten en het op een gesprek bij Van
37
der Waals thuis te laten aankomen. In die conceptbrief betreurde Onnes het dat
Van der Waals ‘het vele dat gij in portefeuille hebt’ niet publiceerde, ook niet nadat
vrienden erop hadden aangedrongen. ‘Dat gij er zoo moeilijk toe komt zal dikwijls
ten gevolge hebben dat anderen iets wat gij reeds wist niet alleen onafhankelijk
vinden, maar ook als zij nazien wat gij geschreven hebt, het in het geheel niet
vermeld vinden, en dus ook volkomen het recht hebben van dat wat zij vonden ook
te zeggen dat zij dit het eerst gevonden hebben uitgaande van uw theorieën.’ Het
moest Onnes verder van het hart dat Van der Waals hem mondeling niet méér had
toevertrouwd dan later in de Archives was afgedrukt en dat Kuenen, die bovendien
pas veel later over retrograde condensatie begon, dus niets ‘langs een zijweg’ ter
ore was gekomen. En tegenover het gebrek aan ‘verwondering’ bij Van der Waals
tijdens Kuenens demonstratie van de retrograde condensatie plaatste Onnes, ook
aanwezig, zijn eigen herinnering: ‘Toen gij in Leiden geweest zijt hebt gij het
verschijnsel met zo kritischen blik onderzocht, dat wij na afloop gezegd hebben:
toen prof. v.d.Waals kwam geloofde hij het nog niet.’
Maar Onnes liet het erbij en toog zaterdag naar Amsterdam. Uit de aantekeningen
die hij van zijn gesprek met Van der Waals maakte blijkt dat de
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kemphanen aan de eettafel in de P.C. Hooftstraat weinig nader tot elkaar kwamen.
‘Ik zeg dat er niets tegen is dat hij schrijft: Ik wist den toedracht der zaak niet. En
dat ergert v.d.W.’ Onthullend is Onnes' vertoon van pragmatisme: ‘Ik heb niet
aangeboden dat Kuenen zou zeggen vdW wist het al, er is altijd nog tijd om dit te
38
doen.’
Later kwam het toch nog goed. In zijn in 1900 gepubliceerde (Duitstalige) tweede
deel van zijn Continuiteit gaf Van der Waals Kuenens onderzoekingen naar
retrograde condensatie in binaire mengsels ruim aandacht. Zo merkte hij op dat
Kuenen ‘zich als eerste over het verschijnsel had gebogen, het experimenteel had
39
bevestigd [...] en het retrograde condensatie had gedoopt’. Dat boek was
opgedragen aan Kamerlingh Onnes: ‘De gelukkige samenwerking tussen theorie
en experiment, die in wat volgt tot uiting komt, is in hoofdzaak aan U te danken.
Publicatie van de beknopte vorm van Thérorie Moléculaire in 1889 gebeurde op uw
aandringen. Vanaf toen tot aan de huidige dag heeft U Uw rijke talenten
onophoudelijk aangewend voor experimenteel onderzoek teneinde resultaten te
boeken die van vitaal belang zijn voor de theorie.’ Onnes was blij als een kind met
deze eer, aldus de dankbrief die hij bij verschijning van Van der Waals' boek naar
Amsterdam stuurde:
‘Ich kann es nicht fassen, nicht glauben’, zoiets doortrilde mij toen ik
dan werkelijk het 2e deel van de continuiteit voor mij zag, en bij het
opensnijden gedrukt voor mij kreeg, wat ik wist dat ik zou lezen, maar dat
nu overal waar men belang stelt in natuurkunde en nog lang nadat ik zal
40
hebben opgehouden te werken, gelezen zal worden.
Waarna Onnes, misschien geschrokken van zijn opwinding, snel overschakelde op
vertrouwde kost: plooien in het Ψ-oppervlak die zijn leerlingen Hartman, Verschaffelt
en Keesom in Leiden hadden waargenomen.
Kuenen reageerde minder enthousiast op het vervolg van Van der Waals'
proefschrift. ‘[A]l bevat v.d.W's boek (Cont. 11) ook voor ons veteranen ontzettend
veel belangrijks,’ schreef hij vanuit Dundee aan Kamerlingh Onnes, ‘het is te
betreuren dat er niet een Lorentz bij de hand was om dat alles in stelselmatige
41
consequente manier aan het wetenschappelijk publiek duidelijk te maken.’ Kuenen
was het gekrakeel rond de retrograde condensatie niet vergeten. ‘Als alles wat uit
een theorie volgt (vooral waar de theorie zuiver thermodynamisch is) het eigendom
van de ontwerper is, dan zou van der Waals helemaal geen recht kunnen doen
gelden en alles aan Clausius of de hemel weet aan wie toebehooren.’ Maar
uiteindelijk maakte ook Kuenen een verzoenend gebaar. In het gedenkboek van
1904 schreef hij dat
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‘consequente toepassing’ van de grafische voorstelling van Van der Waals hem
42
naar de retrograde condensatie had geleid. ‘Eigenlijk had dus de oplossing reeds
potentieel in deze figuur gereed gelegen’ - het kwam aardig in de buurt van Van der
Waals' positie tijdens het conflict in 1894.
In 1895 vertrok Kuenen naar Groot-Brittannië, het land van zijn bruid. In Londen
zette hij zijn onderzoek naar kritische verschijnselen voort als assistent van de
chemicus William Ramsay (die in die tijd als eerste heliumgas isoleerde). Al na
enkele maanden werd Kuenen hoogleraar natuurkunde in het Schotse Dundee,
waar hij verscheidene nieuwe vormen van fasegedrag ontdekte in mengels met
vloeistofcomponenten die slecht mengden, zoals water en ether. In 1907 keerde hij
naar Leiden terug om er naast (onder) Onnes de tweede hoogleraar experimentele
natuurkunde te worden.
Daar was het onderzoek naar mengsels voortgezet door de Delftse ingenieur
Charles Hartman, de in Gent opgeleide Jules-Émile Verschaffelt en Willem Keesom,
de zoon van een Texelse veeboer. Verschaffelt werkte met de combinatie
43
koolzuur-waterstof en zag ook daar retrograde condensatie. Ook ging hij de
geldigheid na van de wet der overeenstemmende toestanden bij mengsels. Hartman,
die zich over de dwarsplooi in het Ψ-oppervlak van het mengsel
44
45
chloormethyl-koolzuur boog, zou in 1900 opnieuw Duhem bestrijden. Ook Keesom,
46
die mengsels van zuurstof en koolzuur bij de kop nam, zag retrograde condensatie.
Het liefst had Onnes systeem in de Van der Waals-serie gebracht door te starten
met mengsels van eenatomige gassen, zoals het pas ontdekte argon en helium, of
van metaaldampen. Maar dat was onhaalbaar. Zuiver argon en helium waren
voorlopig nog niet verkrijgbaar en het werken met metaaldampen vereiste hogere
temperaturen dan goed was voor de toestellen. Ook mengsels van tweeatomige
gassen vielen in eerste instantie af omdat waterstof, zuurstof en stikstof door hun
lage kritische temperaturen pas in aanmerking kwamen toen de cryogene installaties
naar behoren draaiden.
Een overzicht van het internationale werk op het gebied van mengsels bood het
47
proefschrift van Hartman. In die waslijst van tientallen namen en combinaties van
stoffen was naast Leids werk louter plaats voor buitenlandse onderzoekers, met
uitzondering van één Amsterdamse leerling van Van der Waals.
Retrograde condensatie was voor Onnes hét succes van de Van der Waalslijn
tot de eeuwwisseling. Toch raakte het verschijnsel in de twintigste eeuw in de
vergetelheid. In een mengsel is bijna altijd een gebied van temperaturen en drukken
aanwezig waar retrograde condensatie optreedt, maar vaak luisteren de condities
zo nauw dat het lastig is het effect daadwerkelijk te zien. Bij aardgas, een mengsel
waarin ook weinig vluchtige verbindingen
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(zoals alkanen met lange koolstofketens) aanwezig zijn, ligt dat anders. Toen in de
Verenigde Staten in de jaren dertig voor het eerst op grote diepte naar aardgas
geboord werd, zagen de betrokken technici tot hun stomme verbazing dat bij het
ontsnappen van de hoge druk het gas vloeibaar werd of, erger, bevroor. Het verhaal
gaat dat George Uhlenbeck, destijds hoogleraar natuurkunde aan de universiteit
van Michigan maar in Leiden opgeleid (in de nadagen van Onnes), de verblufte
ingenieurs moest herinneren aan wat Kuenen veertig jaar eerder ontdekt had. De
geschiedenis herhaalde zich in de jaren zestig bij boringen voor de Noordzeekust.
In een pompstation bij het Engelse Bacton bevroren leidingen zodra het gas
ontspande. Nu was het John Rowlinson, hoogleraar aan het Imperial College in
Londen en in de jaren vijftig auteur van (historische) studies over mengsels, die het
48
raadsel oploste.
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19 Op de bres voor Van der Waals
De continuïteit tussen de vloeistof- en dampfase, door Andrews in 1869
experimenteel bij koolzuur vastgesteld en vier jaar later door Van der Waals'
toestandsvergelijking theoretisch onderbouwd, was het laatste kwart van de
1
negentiende eeuw allerminst onomstreden. Zeker, in 1822 had Cagniard de la Tour
in een afgesloten buisje met vloeistof en damp bij verwarming op een gegeven
moment de meniscus zien verdwijnen. Maar, zo vroegen onderzoekers zich af, wat
gebeurde er eigenlijk met de vloeistof boven die kritische temperatuur? Meldelejev
en Faraday opperden dat deze in de damp oploste en zijn identiteit behield, een
standpunt dat in brede kring navolging vond. De opvatting dat damp- en
vloeistofmoleculen van elkaar verschilden, dat de ene soort uit fragmenten van de
andere bestond, viel tot ver in de twintigste eeuw te beluisteren, zij het steeds
sporadischer. Tegengas bood vooral Leiden. Van 1893 tot 1907 bond het
Natuurkundig Laboratorium de strijd aan met critici van de continuïteit en als
argumenten niet hielpen deinsde Onnes er niet voor terug om proeven die Van der
Waals' ongelijk zouden aantonen in eigen huis over te doen. Keer op keer bleken
de buitenlandse experimentatoren misleid door factoren waar Leiden wél greep op
had.
Alvorens op dat tegenspel in te gaan eerst aandacht voor nog twee lijnen in de
2
Van der Waals-serie: inwendige wrijving en capillaire opstijging. Februari 1891
promoveerde Onnes' assistent Stoel op de temperatuurafhankelijkheid van de
o

inwendige wrijving bij vloeibaar chloormethyl tussen het kookpunt (- 23 C) en de
o

3

kritische temperatuur (143 C). Vloeistof die door een buis stroomt bestaat als het
ware uit concentrische ‘kokers’ die langs elkaar schuren en waarvan de buitenste
tegen de wand ‘kleeft’. Een maat voor de inwendige wrijving is de snelheid waarmee
de vloeistof door een dun buisje stroomt waarop een drukverschil staat (denk aan
een buisje dat opzij uit een regenton steekt). Een empirische formule voor die
stroomsnelheid was halverwege de negentiende eeuw opgesteld door de Parijse
geneesheer Poiseuille. In die formule figureerde zowel het drukverschil, de
afmetingen van de buis als de soort vloeistof.
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Aan Stoel de taak uit te zoeken hoe de wrijvingscoëfficiënt of ‘stroperigheid’ met de
temperatuur varieerde. Dat moest een test van de theorie van Van der Waals
opleveren. In zijn Algemeene theorie der vloeistoffen (1881) had Onnes de
verhouding van de coëfficiënten voor twee vloeistoffen in overeenstemmende
4
toestanden nabij de kritische temperatuur afgeleid. Het experiment had heel wat
voeten in de aarde. Omdat de kritische druk van chloormethyl 65 atmosfeer is werden
aan de stevigheid van het twee meter lange glazen meettoestel hoge eisen gesteld.
Vooral het schoonmaken gaf problemen: om de haverklap sprong het capillair. Maar
toen de buis na vulling met chloormethyl maart 1890 werd afgesmolten, zat alles
zo goed in elkaar dat driekwart jaar (en honderd metingen) later er nog altijd geen
stofje de metingen in de weg zat. De temperatuur werd geregeld door de glazen
buis in een vloeistofbad van water of glycerine te hangen.
Een forse tegenvaller was dat alleen relatieve bepalingen van de
wrijvingscoëfficiënt mogelijk waren: op een systematische fout kreeg Stoel geen
vat. Absolute waarden kwamen er in 1894 alsnog met de verbeterde meetopstelling
5
waarmee Marc de Haas het onderzoek voortzette. Vergelijking van koolzuur (Duitse
uitkomsten) met chloormethyl liet zien dat de wet der overeenstemmende toestanden
6
‘voldoende’ klopte, ‘in niet veel mindere mate’ dan bij andere toepassingen.
Dan capillariteit. Dat is het verschijnsel dat in een open nauwe glazen buis
(capillair) die in een bak met vloeistof steekt het vloeistofoppervlak (meniscus) in
geval de vloeistof aan het glas ‘plakt’ (zoals water) hol is en hoger staat dan in de
bak, terwijl bij een vloeistof die niet plakt (kwik) de meniscus juist bol staat en het
vloeistofniveau in het capillair tot beneden dat in de bak zakt.
Januari 1893 presenteerde Van der Waals in de Akademie zijn Thermodynamische
7
theorie der capillariteit. Weer speelde continuïteit een sleutelrol, nu die van de
dichtheid op het grensvlak vloeistof-damp. Vijf jaar eerder had een beknopte
mededeling over de theorie Onnes' interesse gewekt. Januari 1893 ook promoveerde
de in Amsterdam opgeleide E.C. de Vries bij Onnes op capillaire stijghoogtes bij
ether (met 0,01 mm nauwkeurigheid bepaald met een kathetometer). Stabiele
temperaturen waren essentieel: zodra zich in het capillair vloeistofdruppels of
dampbellen vormden, was het over en uit met de meting. Zoals altijd waren correcties
(bijvoorbeeld voor het niet vlak zijn van de meniscus) onontbeerlijk en beslissend
voor de kwaliteit van de uitkomsten. Die gaven een lineaire daling van stijghoogte
o

tegen temperatuur te zien. Maar boven de 160 traden afwijkingen op en in de buurt
o

van het kritische punt (194 C) boog de grafiek horizontaal af. Voor De Vries was
daarmee de kous af: net als Stoel werd hij hbs-leraar.
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8

Onnes presenteerde de uitkomsten tijdens de Akademiezitting van februari 1892.
Van der Waals, die zo het beslissende duwtje kreeg om zijn theorie der capillariteit
in uitgebreide vorm te publiceren, liet in de Verslagen de Leidse Akademiemededeling
vergezeld gaan van een Amsterdams commentaar. Hij had ‘gezocht’ in hoeverre
zijn (beknopte) theorie uit 1888 klopte met De Vries' meetuitkomsten. Bij het naderen
van de kritische temperatuur, zo leidde Van der Waals af, daalde de stijghoogte niet
lineair (wat de theorieën van Laplace en Gibbs voorspelden) maar met een exponent
ter grootte van 1,5. De zes meetpunten van De Vries, zo had hij uitgerekend, leverden
1,23 op. ‘Maar,’ zo eindigde Van der Waals zijn commentaar, ‘de waarden stijgen
naarmate men [de kritische temperatuur] nadert en schijnen de stelling te bevestigen,
dat de limietwaarde gelijk 3/2 mag gesteld worden.’ De wens was de vader van de
gedachte.
In Londen publiceerde de chemicus William Ramsay najaar 1893 eveneens
9
metingen aan capillariteit. De omvang van het Britse onderzoek was indrukwekkend.
Waar De Vries met pijn en moeite bij één stof (ether) zes meetpunten had vergaard,
kwam Ramsay met series van gemiddeld twintig waarden voor negen organische
verbindingen. Onnes reageerde nogal zuur op dit machtsvertoon. Ramsay, zo
schreef hij aan Van der Waals, zou de Leidse aanpak ‘weinig waarderend’ hebben
10
besproken - de Brit vond De Vries' waarnemingen ‘niet talrijk genoeg’ - en ook had
hij ‘verzuimd’ Van der Waals en Onnes de credits te geven voor een door hen
11
afgeleide theoretische formule.
Van der Waals was prompt met de Britse uitkomsten aan het rekenen gegaan.
Voor ether kwam hij uit op een exponent van 1,27 en voor benzol en azijnzuur op
1,23. Dat sloot aan bij de 1,23 die De Vries bij ether had gevonden, maar 1,50 was
anders. Toch bleef hij die waarde trouw. ‘Daarenboven blijf ik nog menen,’ schreef
hij Onnes terug, ‘dat in de absolute nabijheid van [de kritische temperatuur] de
12
exponent 1,5 moet zijn.’ In een appendix bij de Duitse vertaling van zijn artikel over
capillariteit nam hij ook Ramsays meetresultaten bij chlorobenzeen en
koolstoftetrachloride mee. Van der Waals was zo eerlijk op te merken dat de
exponent soms steeg bij het naderen van de kritische temperatuur, maar soms ook
niet. ‘Of de limietwaarde [...] werkelijk gelijk is aan 1,5 valt op basis van deze
13
waarnemingen niet te beslissen.’
Op dat moment had Onnes het onderzoek naar capillaire stijghoogten toevertrouwd
aan de Belg Jules-Émile Verschaffelt. Die was in 1893 in Gent afgestudeerd en na
een jaar Amsterdam naar Leiden geswitcht. In plaats van ether koos Verschaffelt
voor koolzuur en stikstofoxidule (N2O; lachgas). De meetbuis met capillair werd net
als bij De Vries op temperatuur gehouden
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door een vloeistofbad, ditmaal van kraanwater of chloormethyl. Op zijn beurt stak
dat bad in een serie glazen die de warmte-isolatie verzekerden en bescherming
boden tegen het springen van de meetbuis. Vanwege het dikke glas van die meetbuis
duurde het soms uren eer er sprake was van temperatuurevenwicht.
In zijn eerste publicatie, door Onnes tijdens de Akademiezitting van juni 1895
ingebracht, presenteerde Verschaffelt vier meetpunten bij koolzuur en drie bij
14
stikstofoxidule. Voor de exponent vond hij 1,311 voor koolzuur en 1,333 voor
stikstofoxidule - als experimentator was Verschaffelt een klasse beter dan De Vries.
Een jaar later kwam Verschaffelt met een nieuwe serie metingen bij koolzuur, ditmaal
tot vlakbij de kritische temperatuur. Omdat de capillaire stijghoogten in die situatie
tot onder een millimeter zakken, en de bolvormige meniscus in het capillair (een
voorwaarde om correcties nauwkeurig te kunnen bepalen) alleen behouden blijft
als de stijghoogte minstens tien keer zo groot is als de inwendige diameter, gebruikte
de Belg een superdun capillair (diameter 0,0882 mm). In kleine stapjes stevende
o

hij af op de kritische temperatuur (31,0 C). Op het laatst steeg de exponent van
Van der Waals inderdaad richting 1,50. ‘Dit resultaat kan dus zeer bevredigend
15
worden genoemd,’ concludeerde Kuenen in het gedenkboek van 1904. Verschaffelt
zelf toonde zich in 1896 heel wat minder stellig: hij had de benodigde dichtheden
16
uit een Franse grafiek moeten aflezen en dat stuurde waarschijnlijk de einduitkomst.
In 1900, een jaar na zijn promotie op mengsels van koolzuur en waterstof,
publiceerde Verschaffelt zijn definitieve artikel over kritische exponenten. Sidney
Young, een leerling van Ramsay, had in 1894 superieure data van isopentaan
gepubliceerd waarop de Belg, inmiddels leraar te Dordrecht, dezelfde
analysemethode losliet als vier jaar eerder bij zijn metingen aan koolzuur. Weer
bleef de exponent ruim onder de 1,50 van Van der Waals en van een stijging bij het
naderen van de kritische temperatuur was hoegenaamd geen sprake. Dus schoot
17
de klassieke theorie tekort. Onnes, zijn hoofd bij mengsels en het pareren van
aanvallen op de continuïteit, lag er niet wakker van. Over mankementen aan de
toestandsvergelijking van Van der Waals kon hij na tien jaar Leidse experimenten
als geen ander meepraten. Verschaffelts artikel zal hij hebben opgevat als sjorren
aan een dood paard. Het zou tot de jaren zestig duren eer het besef bij fysici
doordrong datklassieke toestandsvergelijkingen in het kritische gebied op
18
fundamentele wijze tekortschieten.

Over molécules gasogéniques en liquidogéniques
Het was William Ramsay die in 1880 de aanval opende op de notie van de
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continuïteit: er bestaat geen wezenlijk verschil tussen een vloeistof en zijn damp.
Ramsay, toen hoogleraar chemie aan het University College in Bristol, bestudeerde
o

een aantal organische vloeistoffen met kritische temperaturen in de buurt van 200 C
en constateerde dat zodra hij de afgesloten glazen buis met meer vloeistof vulde
o

de temperatuur waarbij de meniscus verdween daalde, soms met wel 13 . Uit deze
proef, aangevuld met andere, trok hij (als eerste) de conclusie dat verdamping
gepaard ging met het zich opsplitsen (dissociëren) van moleculen in kleinere brokken.
Beneden de kritische temperatuur, zo stelde Ramsay, mengden beide typen
moleculen niet, erboven wel.
In de tijd dat Kuenen in het Natuurkundig Laboratorium met proeven naar mengsels
begon, vochten Louis Cailletet en zijn medewerker Collardeau in Parijs via een niet
minder invloedrijk experiment het idee aan dat bij het kritische punt de dichtheden
van vloeistof en damp samenvielen. In een glazen o-vormige buis, met op de bodem
wat zwavelzuur, werd koolzuur geperst. Door de linkerkant af te koelen trad alleen
daar condensatie op. Door het verschil in dichtheid tussen vloeistof en damp stond
het zwavelzuur in die situatie in beide ‘benen’ niet even hoog. Bij verhitting van het
geheel tot aan de kritische temperatuur van koolzuur verminderde dit hoogteverschil,
maar verdwijnen deed het niet, ook niet enkele graden boven de kritische
temperatuur. Kennelijk, aldus de Fransen, was de vloeistof nog niet volledig verdampt
op het moment van verdwijnen van de meniscus - opnieuw in tegenspraak met de
theorie van Van der Waals. De Italiaan Zambiasi herhaalde dit experiment in 1892,
met dezelfde conclusie.
Zo kon het gebeuren dat in 1893, het jaar dat Leiden de tegenaanval inzette, er
een bonte serie waarnemingen op tafel lag, niet zelden onderling strijdig maar met
als gemeenschappelijk kenmerk dat ze niet strookten met de continuïteit van Andrews
en Van der Waals. In Luik constateerde de fysicus Pierre de Heen in 1892 dat bij
ether de temperatuur waarbij de meniscus verdween juist steeg als er meer vloeistof
in de buis stond (Ramsay rapporteerde in 1880 een daling). Ook berekende de Belg
dat de dichtheid van verzadigde damp bij een en dezelfde temperatuur een serie
uiteenlopende waarden kon aannemen die tot 50 procent van elkaar verschilden.
En in Moskou publiceerde Boris Golitsyn, een nazaat van St. Peterburgse adel die
zich in Franstalige publicaties Galitzine noemde, in 1893 een artikel waarin hij de
dichtheidsverschillen van De Heen bevestigde en deze toeschreef aan de zich
opsplitsende moleculen van Ramsay.
Het probleem met deze experimenten was dat ze op een aantal fronten
tekortschoten. De aanwezigheid van verontreinigingen, de soms zeer trage gang
naar evenwicht in de nauwe proefbuizen, de rol van de zwaartekracht:
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al deze factoren werden niet op waarde geschat. Verder hadden de criticasters
weinig benul van de theorie van binaire mengsels (pas in 1891 gepubliceerd).
Lichtpuntje was dat Louis-Georges Gouy, hoogleraar natuurkunde in Lyon, in 1892
op de grote invloed van zwaartekracht in de onmiddellijke nabijheid van het kritische
punt wees, veroorzaakt door de grote samendrukbaarheid in die situatie.
Ramsay, wiens werk uit 1880 door het anticontinuïteitskamp volop werd geciteerd,
kwam in 1894, toen hij ruime ervaring met onderzoek naar kritische stoffen had
opgebouwd, tot het besef dat hij door verontreinigingen was misleid. In het Zeitschrift
für Physische Chemie nam hij openlijk afstand van zijn vroegere standpunt dat een
vloeistof ook boven de kritische temperatuur een eigen identiteit bezit: ‘[I]k voel me
gedwongen nogmaals boete te doen door deze gelegenheid te baat te nemen om
te verklaren dat ik niet langer in die onzin geloof; en ook om de gronden uiteen te
zetten waarom men bij pogingen die deze ideeën lijken te steunen, zich gemakkelijk
20
kan laten bedotten.’ Waarna hij de vloer aanveegde met Zambiasi, Galitzine en
De Heen.
Een jaar eerder had Kuenen dat ook al gedaan. Bij zijn onderzoek naar mengsels
van koolzuur en chloormethyl, in 1892 bekroond met de ontdekking van retrograde
condensatie, had hij in de praktijk ondervonden hoe traag temperatuurevenwichten
zich instelden als er niet geroerd werd. Die traagheid was in de regel te wijten aan
de aanwezigheid van verontreinigingen, zoals lucht. ‘Nieuwe theorieën omtrent
zuivere stoffen schijnen mij dus ook vooralsnog overbodig ter verklaring van de
kritische verschijnselen der stoffen,’ concludeerde hij oktober 1893 na alle afwijkende
21
experimenten onder de loep te hebben genomen. Zeven maanden later deed hij
verslag van zijn versie van de proef van Galitzine. Na de U-buis volgens Leidse
standaarden te hebben behandeld, bleken de door de Rus gerapporteerde
dichtheidvariaties bij dezelfde superkritische temperatuur in Leiden als sneeuw voor
de zon verdwenen. En passant ging Kuenen op theoretische gronden na wat de
consequenties zouden zijn van aparte damp- en vloeistofmoleculen. Of die nu wel
of niet in elkaar konden overgaan, hun bestaan leidde tot ongerijmdheden en zelfs
22
absurditeiten.
Kamerlingh Onnes was in zijn nopjes met dit ‘lastige en zeer tijdroovende
23
onderzoek’ en hoopte dat het effect zou sorteren. Maar De Heen toonde zich
allerminst onder de indruk van de kritiek die Ramsay en Kuenen over hem hadden
uitgestort. In 1896 besloot hij tot de bouw van een apparaat om molécules
gasogéniques en liquidogéniques te scheiden. Twee cilindervormige vaten, met
zuigers die in tandem bewogen (zodat het totale volume constant bleef), werden
gevuld met vloeibaar koolzuur. Beide vaten waren ver-
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bonden via een dunne buis met afsluitkraan. Nadat het bovenste vat was geleegd
ging de afsluitkraan open, werd het geheel tot boven de kritische temperatuur
verwarmd, waarna de kraan weer dichtging. Uit de dichtheidsverschillen die De
Heen waarnam concludeerde hij dat het bovenste vat gasachtige moleculen bevatte
en het onderste vloeistofachtige.
Met een ernst een betere zaak waard zette Onnes zich aan de taak dit geknoei
24
uit Luik recht te zetten. Kort na publicatie bracht De Heen een bezoek aan het
25
Leidse laboratorium en nam Onnes de gelegenheid te baat zijn collega in te peperen
‘dat zeer kleine afwijkingen van temperatuur, druk en samenstelling in de nabijheid
van den kritischen toestand tot groote veranderingen in dichtheid kunnen leiden’.
Onnes had het sterke vermoeden dat De Heens koolzuur verontreinigd was, iets
waar zijn collega tot zijn misnoegen ‘weinig gewicht’ aan hechtte. Wel kreeg hij De
Heen zo ver dat hij zijn toestel naar Leiden stuurde, alwaar de proef met
gegarandeerd zuiver koolzuur zou worden overgedaan met inachtneming van
voorzorgen. Aan Verschaffelt (een landgenoot van De Heen) de taak om de
analysateur de l'état critique te beproeven. Deze rook verdacht. Bij het openmaken
bleken de pakkingen van de zuigers van leer gedrenkt in was of vet, stoffen die zo
sterk in koolzuur oplossen dat het met de zuiverheid nooit goed zou komen. ‘Van
den aanwezigheid van den toestel te Leiden kon dus alleen partij getrokken worden
om eenige eigenaardigheden ervan te bestudeeren, en de zaak bleef verder rusten.’
Een jaar later herhaalde De Heen zijn claim van twee kritische dichtheden. De
Belg sprak de hoop uit dat proeven met zijn analysateur overal ter wereld herhaald
zouden worden. De uitkomst van die proeven liet zich raden, aldus Onnes. Waarna
hij aangaf hoe men zo'n varkentje in Leiden waste: ‘Wie toch De Heen's
dichtheidsbepalingen mocht willen overdoen, zal deze proeven wel in allen gevalle
zoo wenschen in te richten, dat het mogelijk wordt zich van de homogeniteit van elk
der phasen te overtuigen, en kleine verschillen in temperatuur, druk en samenstelling
der te vergelijken phasen nauwkeurig te meten, teneinde daaruit voortvloeiende
26
correctiën te kunnen berekenen.’
Verschaffelt en Onnes waren ervan overtuigd dat het toepassen van de benodigde
correcties op de data van De Heen zijn uitkomsten binnen de meetnauwkeurigheid
met de theorie van Van der Waals zou verzoenen. Waarna ze de daad bij het woord
voegden en ‘uit verschillende in het laboratorium aanwezige stukken’ een toestel
in elkaar zetten om De Heens bewering te checken. Omdat Verschaffelt intussen
naar Dordrecht was vertrokken, nam Onnes de uitvoering op zich. Overigens vroeg
hij zich af wat De Heens proef toevoegde aan die van Galitzine. De laatste was al
in Leiden
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ontkracht. ‘Kwam het dus op beredeneering der stellingen van De Heen aan,’ aldus
Onnes, ‘dan zouden wij er op kunnen wijzen dat al wat De Heen uit den proeven
met den analysateur afleidt, door Kuenen's bestrijding van Galitzine a fortiori weerlegd
27
is.’
Niettemin nam Onnes de proef op de som. De Leidse analysateur, een
vereenvoudigde versie van die in Luik, werd met zuiver koolzuur gevuld en nadat
28
De Heen inlichtingen had verstrekt over het bedienen van de kranen werden zijn
experimenten overgedaan. Na afloop bleken de dichtheden in beide cilinders
nauwelijks te verschillen. Onnes: ‘Er wordt dus eene geringe afwijking tegengesteld
aan die van De Heen gevonden, welke uitkomst, de grenzen der waarnemingsfouten
in aanmerking genomen, in de taal van De Heen zou luiden: de liquidogene en
gazogene-moleculen zijn dezelfde.’ Vervolgens liep Onnes de foutenbronnen na
die tot het Luikse verschil in dichtheid hadden geleid: temperatuurverschillen tussen
beide reservoirs, verontreinigingen in het koolzuur en het niet toepassen van
essentiële correcties bij het berekenen van dichtheden. Aldus was ‘voldoende het
oordeel gerechtvaardigd’ dat De Heens proeven ‘geen recht geven om te twijfelen
aan de juistheid en de volledigheid’ van het bestaan van één kritisch punt en van
de continuïteit, zaken die de theorie van Van der Waals voorschreef.
Sydney Young, aan wie Onnes de betreffende Communication had toegestuurd,
was vol waardering over deze uitkomst: ‘I think that physicists owe you a debt of
gratitude for having undertaken the laborious and somewhat thankless task of so
carefully examining and, when necessarry, repeating Prof. de Heen's work. I do not
29
see how any further doubt can now be felt on the matter.’
Ook De Heen dankte Onnes voor het toezenden van de gewraakte
Communication, maar toonde zich allerminst overtuigd. Hij wees op de bijdrage van
Galitzine aan het Congrès International de Physique van het jaar daarvoor, bij welke
gelegenheid de Rus metingen van de brekingsindex in de buurt van de kritische
temperatuur had gepresenteerd die op forse dichtheidsverschillen wezen - steun
dus voor De Heen. Om de kwestie voor eens en altijd te beslissen dacht de Belg
aan een commissie waarin Onnes, Verschaffelt, Mathias, Galitzine en hijzelf zitting
zouden kunnen nemen. Ieder zou hetzelfde experiment met dezelfde apparatuur
moeten doen. Onnes, als belangrijkste onderzoeker op het gebied van kritische
verschijnselen, moest voorzitter worden. Overigens had de Leids-Luikse polemiek
de goede verstandhouding tussen de partijen niet aangetast. Onnes werd uitgenodigd
op zijn vakantiereis naar de Alpen een tussenstop in Luik te maken, en mevrouw
30
Onnes en de kleine Albert kregen de hartelijke groeten.
Dat De Heen geen laatste der mohikanen was mag blijken uit het werk
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van Traube en Teichner. In 1902 lanceerde J. Traube, hoogleraar natuurkunde in
Charlottenburg, de theorie dat bij verdamping fluidons (vloeistofmoleculen)
expanderen tot gasons. Twee jaar later zette hij zijn student G. Teichner aan een
ingenieus experiment dat het gedrag van superkritisch koolstoftetrachloride (CH4)
in kaart bracht. In een glazen buis, voor de helft gevuld met die vloeistof, deed
Teichner holle glazen bolletjes van enkele millimeters diameter met dichtheden om
en nabij die van kritisch koolstoftetrachloride. De bolletjes zochten de hoogte op die
paste bij hun dichtheid, waarmee de dichtheidsverdeling in de buis in één oogopslag
zichtbaar werd. Wanneer de buis nu langzaam werd verwarmd tot boven de kritische
o

temperatuur (282,2 C), bleek uit de verdeling van de bolletjes dat de dichtheid
bovenin zo'n 25 procent lager lag dan onderin. Roeren verkleinde dit verschil, maar
dat weerhield Teichner niet te concluderen dat zijn proeven die van De Heen en
Galitzine bevestigden.

Proef van Teichner (1904). In een buisje vloeistof bevinden zich glazen bolletjes van iets
uiteenlopende dichtheden. Omdat bolletjes blijven ‘hangen’ op de hoogte die bij hun dichtheid
past, verraadt hun verdeling het dichtheidsverloop van de vloeistof in die buis.

Op het experiment, hoe elegant ook, viel van alles aan te merken. In 1903 had
Teichner een van zijn proefbuizen naar Sidney Young gestuurd. Bij verwarming in
zijn laboratorium in Bristol merkte Young dat de inhoud van de buis geleidelijk wat
bruin kleurde (een teken van ontleding) en ook bleek het gas verontreinigd met een
flinke hoeveelheid lucht. Toen hij de proef met zuiver koolstoftetrachloride herhaalde,
was van een dichtheidsverloop geen sprake. Young stuurde buis en bolletjes terug
31
naar Charlottenburg en lichtte Teichner in over zijn vulmethode.
In Leiden werd de proef van Teichner eerst op theoretische gronden bestreden.
Sinds 1897 was in het Natuurkundig Laboratorium volop onderzoek gedaan naar
mengsels, om de theorie van Van der Waals te testen en
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om de invloed van verontreinigingen kwantitatief na te kunnen gaan. Verschaffelt
32
had de combinatie koolzuur-waterstof bij de kop gepakt, Keesom enkele jaren later
33
koolzuur en zuurstof. Ook in theoretisch opzicht had dit tweetal zich met de effecten
34
van verontreinigingen bezig gehouden. Verschaffelt kwam dus beslagen ten ijs
35
toen hij in 1905 de proef van Teichner aan een kritische analyse onderwierp. Zo
wist hij dat koolzuur verontreinigd met slechts 0,001 procent zuurstof
dichtheidsverschillen teweegbracht van het formaat dat De Heen had opgemerkt.
Dat Teichners waarnemingen de continuïteit van Van der Waals en Andrews zouden
logenstraffen, ‘mag dus beslist worden ontkend. Tot in bijzonderheden kunnen die
verschijnselen worden verklaard door de aanwezigheid van verontreinigingen, die
langzaam door de stof diffundeeren, en berekeningen, die op de reeds bestaande
gegevens berusten, hebben aangetoond dat, om een quantitatieve overeenstemming
te krijgen, een mate van verontreiniging ondersteld moet worden van de zelfde orde
36
als die, welke bij andere proeven met zogenaamde zuivere stoffen zeker bestond.’
37
Sidney Young reageerde opgetogen op Verschaffelts bevindingen. Zijn brief
naar Dordrecht kwam ook onder ogen van Onnes. ‘Hoe vriendelijk van je vrouwtje
om die voor mij te copieren,’ haastte deze zich te antwoorden, ‘[...]zij heeft mij er
een groot genoegen mee gedaan.’ Dat ‘een zoo beproefde autoriteit als Young’ zich
vierkant achter Verschaffelt opstelde, was een felicitatie waard. Op het eind van zijn
brief meldde Onnes zijn bondgenoot dat de ‘drijvertjes’ voor koolzuur zo goed als
klaar waren. Leiden had besloten de proef van Teichner te herhalen, maar dan wel
met het handzamere koolzuur. ‘De reeks over de Heen is af,’ zei Onnes erbij, ‘en
38
nu wel afdoende weerleggend.’
Onvermoeibaar in zijn kruistocht tegen de tegenstanders van Van der Waals, het
baken voor Leiden, liet Onnes april 1907, het vloeibare helium in zicht, nog één keer
zien dat zonder verontreinigingen de gewraakte experimenten zich keurig naar de
39
continuïteit voegden. Het was leerling G.H. Fabius die de taak kreeg de
experimenten van De Heen en Teichner met de nodige voorzorgen omkleed nog
eens over te doen. Voor De Heen was het de tweede keer dat hij Leiden op zijn nek
kreeg. Reden: in 1901 was het thermo-element in een van de reservoirs van de
Leidse analysateur defect geraakt zodat toen de temperatuurcorrectie in het water
viel. Met het verbeterde toestel werden tal van nauwkeurigheidsmetingen gedaan
die van De Heens dichtheidsverschillen nog minder overlieten dan de eerste keer.
De Leidse versie van de proef van Teichner profiteerde enorm van de gouden
handen van Onnes' meester-glasblazer Herr Kesselring. Het lukte deze
duivelskunstenaar boven en beneden in de buis een thermo-element
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te smelten zonder zwakke plekken te creëren (er stond tot 150 atmosfeer op) en
om de lichtere glasbolletjes (‘zwevertjes’) te maken die pasten bij de dichtheid van
koolzuur. Ook aan het vloeistofbad was veel zorg besteed. Het bevond zich in een
niet-verzilverd vacuümglas met kleproerder, dat op zijn beurt eveneens in een bad
o

met vacuümglas stond. Aldus viel de temperatuur tot op 0,002 te stabiliseren.
Terwijl de temperatuur uiterst traag de kritische waarde passeerde (de proef liep
van elf uur 's morgens tot negen uur 's avonds), werd het gedrag van de zwevertjes
(verdeeld in negen dichtheidsklassen) nauwgezet gevolgd. Zoals te verwachten
bleef van Teichners verschillen in dichtheid zo goed als niets over. ‘Wij menen tot
een geringer gemeten verschil in dichtheid te zijn gekomen dan een der waarnemers
voor ons,’ schreven Fabius en Onnes bescheiden én trots in hun Akademieartikel.
Hielp het? Menig collega uit het anti-Van der Waals-kamp zal zich door de Leidse
tegenacties hebben laten overtuigen. Zo niet Traube (Teichners chef) en De Heen.
De laatste schreef in 1908 aan Verschaffelt, inmiddels docent experimentele
natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Brussel, nog altijd niet te geloven in de
40
continuïteit tussen de vloeistof- en gasfase. En in 1914 gaf Traube zijn student
Hein opdracht de proeven van Teichner te herhalen. Morrend gaf de dissident uit
Charlottenburg toe dat Heins uitkomsten beter met die van Fabius en Onnes klopten
dan met die van Teichner. Niettemin weigerde hij zijn fluidons en gasons de deur
uit te doen. Het zal Onnes een zorg geweest zijn. Het helium was in Leiden
bezweken, de supergeleiding zojuist ontdekt en zowel Van der Waals als hijzelf had
zijn werk bekroond gezien met een Nobelprijs. Traube deed maar.
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20 De blauwe jongens
De opbouw van het cryogeen laboratorium en het van de grond tillen van de Lorentzen Van der Waals-serie waren het resultaat van de visie, vasthoudendheid en het
organisatietalent van Kamerlingh Onnes. Maar voor het realiseren van zijn plannen
kon de hoogleraar-directeur niet buiten de hulp van bekwame technici. Fundament
van die technische ondersteuning was de Leidse instrumentmakersschool. Deze
interne opleiding, die in 1885 voorzichtig van start ging en rond de eeuwwisseling
zijn definitieve vorm kreeg, leverde loopjongens én bekwame technici, ‘meetslaven’
én glaskunstenaars, zonder wie de precisie en grootschaligheid van het Natuurkundig
Laboratorium ondenkbaar zouden zijn geweest. Hoe is die unieke vakopleiding
ontstaan? Hoe stak zij in elkaar en hoe heeft zij tot zo'n eclatant succes kunnen
uitgroeien?
Bij Onnes' aantreden in Leiden, november 1882, liet de technische assistentie
zeer te wensen over. Het souterrain van het Natuurkundig Laboratorium bood,
behalve aan een bergplaats voor brandstoffen, plaats aan een bescheiden en
1
sombere werkplaats voor de mechanicus. Dat was C.W. Kouw, in 1876 benoemd
bij het in werking treden van de nieuwe wet op het hoger onderwijs. Aanvankelijk
werkte Kouw in zijn eentje maar na de komst van Onnes, toen er alras druk aan
perspompen, chloormethylcondensators en Bunsenelementen gesleuteld werd,
Sissingh zijn optische onderzoek begon en het Leidse laboratorium een eerste
drastische verbouwing onderging, kreeg hij steun van een enkele leerling. Daarmee
werd een opleidingsstelsel in gang gezet dat Onnes in de loop der jaren steeds
verder uitbouwde en professionaliseerde en dat bij de Leidse cryogene successen
een sleutelrol vervulde.
Kouws eerste leerling was Cornelis van Heusden. December 1885 ging hij op
dertienjarige leeftijd voor een weekloon van 50 cent aan de slag. Hij zou tot juli 1892
in het Natuurkundig Laboratorium blijven - zijn loon bedroeg toen ƒ 4,50 - om zijn
loopbaan als tekenaar bij de Grofsmederij in Leiden te vervolgen. Binnen een jaar
had Van Heusden gezelschap van G. Kouw, zoon van de mechanicus, en van G.
Metselaar, zoon van een Leidse kleerma-
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ker. Beiden hadden waarschijnlijk eerst de driejarige ‘praktische ambachtsschool’
doorlopen, welke in 1883 in Leiden was gesticht. In de nieuwe werkplaats, op de
eerste verdieping van het pas verbouwde laboratorium, leerden ze het
instrumentmakersvak in de dagelijkse laboratoriumpraktijk.
Afgezien van een enkele dertien- en veertienjarige bij de start van het
leerlingstelsel, waren de jongens die zich op het Steenschuur meldden in de regel
zestien à achttien jaar oud. Naast het werk op het laboratorium volgden ze (verplicht)
een theoretische opleiding op de avondschool van het in 1785 opgerichte
genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (de wiskunde is de moeder der
wetenschappen). Dat was sinds 1867 gehuisvest in het gebouw van de hbs aan de
Pieterskerkgracht. Directeur was P. Dikshoorn, terwijl het MSG-bestuur onder leiding
stond van J.M. van Bemmelen, hoogleraar chemie en in Onnes' hbs-jaren in
Groningen zijn leraar scheikunde en toegewijd mentor. Ter illustratie van de goede
banden tussen MSG en het Natuurkundig Laboratorium: in 1891 regelde Onnes dat
twee van zijn gevorderde studenten aan afgestudeerden van MSG onderwijs gaven
in wis-, natuur- en werktuigkunde, zonder dat daaraan kosten verbonden waren.
In 1889 was het aantal leerling-instrumentmakers in het laboratorium opgelopen
tot zes. Bij de opbouw van het cryogeen laboratorium kwamen de ‘blauwe jongens’,
zo genoemd vanwege de kleur van hun werkkleding, goed van pas. Apparatuur en
instrumenten moesten vaak ‘in huis’ geconstrueerd worden en in de handel
aangeschafte pompen ondergingen een rigoureuze aanpassing omdat standaarden
uit de industrie niet voldeden in een laboratorium dat zijn zinnen op uiterst
nauwkeurige metingen had gezet. Werkzaamheden te over en in 1890 kreeg Onnes
toestemming voor de bouw van een tweede werkplaats, waartoe naast het cryogeen
laboratorium een loods werd gebouwd. Chef werd J.J. Curvers, terwijl boven in het
hoofdgebouw Kouw de scepter zwaaide.
In 1897 kwam in de nieuwe aanbouw - het laboratorium dijde langs de Langebrug
als een gezwel uit - een betere en ruimere behuizing voor de werkplaats van Curvers
beschikbaar, met aangrenzend een tekenkamer. Inmiddels beschikte het laboratorium
ook over een glasblazerij. Die stond aanvankelijk onder leiding van G.J. Flim, een
bakkerszoon uit Hellendoorn die in april 1893 op zeventienjarige leeftijd als leerling
was aangenomen en die zou uitgroeien tot cryogeen bedrijfschef en Onnes'
rechterhand. Bij diverse gelegenheden, onder andere zijn Nobelrede in 1913, heeft
Onnes de duivelskunstenaar Flim voor zijn aandeel in de Leidse successen met
nadruk bedankt.
Onder deze sterk verbeterde omstandigheden stroomden de leerlingen toe. In
1898 waren het er 16, drie jaar later 27 en weer drie jaar later liepen
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er 32 rond. Vanaf dat moment bleef het leerlingaantal vrij stabiel; pas na de Eerste
2
Wereldoorlog klom het tot boven de veertig. Gebrek aan kandidaten was er nooit
en nadat aspirant-leerlingen - die al snel voor het grootste deel van buiten Leiden
kwamen - een week op proef in een werkplaats van het laboratorium hadden
meegedraaid, konden de besten blijven. Slechts een enkeling werd voortijdig ‘wegens
3
gebleken ongeschiktheid ontslagen’, of ‘na diefstal weggejaagd’. In een toespraak
tot de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek in 1898 (waarover straks
meer) memoreerde Onnes dat zijn custos-mechanicus Kouw in de aanloopfase van
het stelsel bij het aannemen van leerlingen ‘vele teleurstellingen’ had moeten
overwinnen, en dat het aan Kouws ‘volharding en liefde’ te danken was dat hij zich
4
als hoogleraar-directeur niet had laten ontmoedigen en afschrikken.
De periode 1895-1901, uitmondend in de oprichting van de Vereeniging tot
bevordering van de opleiding tot instrumentmaker, heeft Onnes aangegrepen om
het voor zijn laboratorium zo profijtelijke leerlingstelsel veilig te stellen. Tijd genoeg:
van 1895 tot 1898 lag het cryogeen laboratorium stil. Een stevige duw in de rug
kreeg het Leidse leerlingstelsel toen in 1897 het Janssenfonds voor
vakopleidingsbeurzen totstandkwam. Met bijdragen uit dit fonds kregen
veelbelovende leerling-instrumentmakers met armlastige ouders een extra bedrag
toegestopt boven op het (bescheiden) weekloon dat het laboratorium uitbetaalde.
Dit beurzensysteem was een idee van Onnes en het tekent zijn inventiviteit,
overredingskracht en organisatietalent dat hij een gefortuneerde weldoener uit
Amsterdam ertoe wist te bewegen om gedurende vele jaren omvangrijke financiële
steun te verlenen aan leerlingen in een Leids laboratorium.
Peter Wilhelm Janssen (1821-1903), geboren op het Oostfriese waddeneiland
Wangeroog en in 1865 tot Nederlander genaturaliseerd, was een geslaagd handelaar
in graan en tabak. In 1867 richtte hij de Deli-Maatschappij op, die tabaksplantages
in Oost-Sumatra exploiteerde. Janssen bracht de tabak in Amsterdam niet naar een
veiling maar verkocht hem bij inschrijving - op weg naar zijn huis aan de Keizergracht
stonden rijtuigen in de file. Het leverde hem een fortuin op. Tegelijk was Janssen
een sociaal iemand die meende dat het geld dat hij met Deli-tabak had verdiend
ook anderen toekwam. In Amsterdam steunde hij de vereniging Ons Huis die in
1892 in de Jordaan het eerste Nederlandse volkshuis opende, in Leusden een
school waar jongens het mandenmakersvak leerden. In 1894 richtte Janssen de
Nederlandse Woningstichting op, die woningen verstrekte aan armlastige bejaarden,
5
en ook de Friese veenstreek profiteerde van zijn vrijgevigheid. Vooral scholing van
de lagere sociale klasse had zijn zorg. Maar hoewel Janssen naar het schijnt dag
in dag uit aangeklampt werd door orga-
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nisaties die steun zochten, lukte het slechts enkele daadwerkelijk geld bij hem los
te weken.
Hoe Heike Kamerlingh Onnes en P.W. Janssen met elkaar in contact zijn gekomen
is niet duidelijk. Soms nam Janssen zelf het initiatief tot een liefdadigheidsproject,
nadat zijn belangstelling was gewekt door een kennis of door een bericht in de krant.
Het zou kunnen dat Onno Onnes, die in Amsterdam in de gemeenteraad zat en in
1903 aan het Damrak het Bureau voor Handelsinlichtingen oprichtte (op de daklijst
van het gebouw prijkt nog altijd de VOC-spreuk DE COST GAET VOOR DE BAET UIT),
P.W. Janssen kende en - al dan niet op instigatie van Heike - het
leerling-instrumentmakersstelsel van het Natuurkundig Laboratorium in Leiden onder
de aandacht van de filantroop had gebracht. Een andere mogelijkheid is dat Dolf
Onnes, Heikes jongste broer die op Oost-Sumatra werkte en af en toe naar
Nederland kwam, een rol heeft gespeeld. Hoe dan ook, op 19 september 1897
stuurde Heike aan C.W. Janssen, de zoon via wie de correspondentie liep, een brief
6
waarin hij een concreet voorstel tot financiële steun tot in detail uitwerkte.
Uit die brief blijkt dat C.W. Janssen bij Onnes langs was geweest met de
mededeling dat zijn vader ‘gaarne 't een en ander in het belang van het ambachts
en vakonderwijs zou willen doen’ en ‘snel eens gaarne zou weten op welke wijze
dit zou kunnen geschieden’. Waarna Onnes naar Amsterdam schreef ‘thans iets
levensvatbaars in deze richting te kunnen aanbevelen, dat met mijn overige pogingen
om jonge werklieden voort te helpen in nauw verband staat, en misschien in de
geest van Uw vader valt’.
Onnes' idee was geïnspireerd op zijn ervaring als beheerder van een fondsje voor
een jongetje dat een passende opleiding moest zoeken die de mogelijkheden van
dat fondsje niet te boven ging. De vader van de knaap was overleden en ‘uit deernis’
was geld bijeengebracht om de stiefvader niet méér financieel te belasten dan deze
kon dragen. Onnes had voorgesteld het schoolgeld en de kosten voor leermiddelen
van de ambachtsschool en de avondschool uit het fondsje te betalen en bovendien
de stiefvader een bedrag te geven ter hoogte van het weekloon dat de man misliep
omdat de jongen niet bij een baas werkte en thuis geld afdroeg, maar naar school
ging. Mocht de jongen voldoende talent hebben, aldus Onnes, dan zou hij na de
ambachtsschool aan het laboratorium leerling-instrumentmaker kunnen worden, in
welke situatie de stiefvader opnieuw een bedrag uit het fondsje zou krijgen ter
compensatie van zijn verlies aan inkomsten. ‘Op deze wijze,’ zo schreef Onnes,
‘krijgt de jongen zeker een goed bestaan en komt hij naar ik hoop terecht op de
plaats, die hij naar wat zijn aanleg zal blijken te zijn in de maatschappij verdient.’
Onnes rekende voor wat dat alles tot en met het achttiende levensjaar van
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de knaap ging kosten (circa 550 gulden). Zijn voorstel aan P.W. Janssen: richt zo'n
fonds in voor jongens van ‘onvermogenden of minvermogenden’ met de meeste
aanleg. ‘Deze meest uitstekende krachten zullen dan niet voor de maatschappij zoo
goed als verloren behoeven te gaan, maar zouden gebracht kunnen worden zoover
als met hun aanleg overeenkomt, terwijl thans de ouders gedwongen zijn hunnen
verdere ontwikkeling geheel prijs te geven en hen te gebruiken om eenig geld thuis
te brengen.’ Met Dikshoorn, directeur van de avondschool MSG, was inmiddels
overlegd, aldus Onnes, en het plan had diens ‘volle instemming’. Mocht Onnes' idee
bij P.W. Janssen in de smaak vallen, dan was Dikshoorn de aangewezen persoon
om de jongens die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking kwamen uit te
zoeken, ‘niet alleen in het leeren maar ook in karakter en met inachtneming met de
waarborgen, die het gezin levert voor het slagen van de proef’.
In zijn brief rekende Onnes de kosten voor, uitgaande van leerlingen van 12-18
jaar en drie bursalen per leerjaar. De uitkomst: ƒ 6541 om het systeem een vliegende
start te geven en jaarlijks ƒ 1653 om het in leven te houden. Incidentele toelagen
aan talentvolle leerling-instrumentmakers waren verstrekt door de Drentsche
Vereeniging van Ambachtsscholen en ‘eenige Rotterdamsche Heeren’. Maar het
zou natuurlijk veel beter zijn die hulp van buiten te systematiseren. Mijn belang in
de zaak, zo schreef Onnes, is ‘dat ik omringd ben van knappe jonge helpers, ik moet
kunnen kiezen uit de beste krachten om daarvan bij het inrichten van proeven partij
te trekken. Zoo is het verblijf van Blom aan mijn laboratorium van groote waarde
geweest. Met een klein groepje van zulke werklui kan er heel wat tot stand worden
gebracht. Kan ik over voldoende tractementen beschikken dan zou ik zulk een
knappen jongen man als Blom niet zoo spoedig hebben moeten missen. Maar wat
wij kunnen betalen van het Rijk aan tractement of arbeidsloon is zeer weinig, en
wat ik persoonlijk kan toevoegen komt in 't geheel niet in aanmerking.’
Met dat ‘spoedig’ viel het overigens wel mee: H.A. Blom, die na het doorlopen
van de kweekschool voor onderwijzers in juni 1888 als leerling in dienst van het
laboratorium kwam, was oktober 1896 (toen hij ƒ 10,15 aan weekloon kreeg) naar
de Elektrotechnische Lehranstalt in Frankfurt vertrokken. In 1899 keerde hij met
een diploma terug om aan de Polytechnische School in Delft zijn studie te vervolgen,
terwijl hij in de avonduren lessen elektrotechniek gaf aan MSG.
Onnes' voorstel viel bij P.W. Janssen in goede aarde: nog in 1897 werd tot Onnes'
‘innige voldoening’ een stichtingsakte opgemaakt en kwam het fonds tot stand.
‘Wanneer U bekend was,’ juichte Onnes in een dankbrief
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aan zoon C.W. Janssen, ‘hoe langzaam wij gewoon zijn onze plannen tot uitvoering
te zien komen, en hoe daarbij met kleine sommen voet voor voet terrein moet worden
gewonnen, dan zou het U nog duidelijker zijn, dan mijne enkele verrekening het u
kan maken, dat de vorstelijke wijze, waarop Uw vader deze zaak aanvat, mijn ten
7
zeerste treft.’ Uit het ‘Register van leerlingen in de werkplaatsen van het
Natuurkundig Laboratorium’ blijkt dat bijna alle leerlingen een toelage ontvingen,
variërend van een paar kwartjes tot enkele guldens per week. Het Janssenfonds
werd na de proeftijd van zes jaar gecontinueerd en nazaten van de Janssens
8
ontfermden zich erover tot in de jaren vijftig.

De Leidse cursus elektrotechniek
Een tweede initiatief dat Onnes met beide handen aangreep om zijn leerlingstelsel
meer aanzien te geven - en zo aantrekkelijker te maken - was de oprichting van de
Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek in 1895. April dat jaar was bij de
Commissie voor Congressen en Voordrachten bij de wereldtentoonstelling te
Amsterdam de vraag gerezen of het wenselijk zou zijn ten tijde van de tentoonstelling
9
een congres voor elektrotechnici te organiseren. Al snel bleek dat een internationaal
congres te hoog gegrepen was, waarna op 23 mei tijdens een bijeenkomst van
belangstellenden in Natura Artis Magistra besloten werd een nationaal congres te
houden dat de oprichting van de vereniging voor elektrotechniek tot onderwerp zou
hebben. Voorzitter van het voorlopig bestuur werd J.A. Snijders, hoogleraar aan de
Polytechnische School in Delft en pionier op het gebied van het elektrotechnisch
onderwijs aldaar. Onnes, die als vice-voorzitter optrad, kende Snijders uit zijn Delftse
tijd. Heike was zijn opvolger bij het natuurkundig practicum en de cursus 1880-1881
had hij een college van de zieke Snijders waargenomen.
Zaterdagmorgen 26 oktober 1895 verzamelden ruim honderd elektrotechnici zich
in Artis en na de lunch was de Vereeniging voor Electrotechniek een feit. De
kersverse leden bogen zich over statuten, kregen rondleidingen op het
tentoonstellingterrein en dineerden op de ‘Prins Hendrik’. De succesvolle
10
oprichtingsvergadering kon niet verhelen dat Nederland achterliep. Snijders hoopte
via de nieuwe vereniging de bouw van een eigen Delfts elektrotechnisch laboratorium,
een langgekoesterde wens, een flinke stap naderbij te brengen. Nu had ook Onnes
plannen de vereniging voor zijn karretje te spannen, wat de verhouding tussen beide
11
bestuursleden onder druk zette. Onnes was vooral geïnteresseerd in de opleiding
van elektrotechnische ambachtslieden - daar hadden zijn blauwe jongens, en
daarmee het laboratorium, direct baat bij. Toen de vereniging daar zijns
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inziens te weinig werk van maakte, dreigde hij dit punt via een comité buiten de
vereniging om te regelen. Het plan de zojuist opgerichte vereniging te passeren
stuitte bij Snijders op fel verzet. De uitkomst van het conflict was dat het bestuur in
december 1895 een Commissie voor de Opleiding van Electrotechnische Werklieden
instelde. Voorzitter: Kamerlingh Onnes.
12
Twee jaar later lag er een lijvig rapport op tafel. De commissie was van mening
dat een werkman alleen in de praktijk ‘de volle eischen’ van zijn vak onder de knie
kon krijgen. Het zal weinig verbazen dat vooral het instrumentmakersvak de commisie
aan het hart ging: ‘Van bekwame instrumentmakers kan [echter] in de electrotechniek
zoo veelvuldig partij worden getrokken en omtrent de beoordeling van hunne
bekwaamheid staan den electrotechnische werkgevers in 't algemeen zoo weinig
gegevens ten dienste, dat het ons zeer noodig voorkwam de eischen te omschrijven,
13
welke men aan de praktische bekwaamheid van een instrumentmaker moet stellen.’
Op een bijeenkomst in Leiden, waarvoor chefs van instrumentmakerswerkplaatsen
(waaronder Curvers en Kouw) waren uitgenodigd, werd de opleiding doorgesproken.
Naast eerstbeginnende instrumentmakers, vond men, moesten er ook werktuigkundig
instrumentmakers, instrumentmakers voor elektrische installaties en natuurkundige
instrumentmakers komen. Vervolgens kwamen de praktische eisen aan bod. Zo
moest een eerstbeginnend instrumentmaker vlot een stalen liniaal kunnen maken,
en geelkoperen kogels kunnen draaien of een ‘zeskantige moer met borst, met
daarbij behoorende bout’. Een natuurkundig instrumentmaker werd geacht een
afleeskijker voor een spiegelgalvanometer te kunnen fabriceren, het draaien en
bewerken van hout, ivoor, hoorn en eboniet onder de knie te hebben en ook met
het harden, magnetisch maken en kleuren van staal moest hij raad weten. Naast al
deze praktische vaardigheden, aldus de commissie, diende de werkman ‘kennis
14
van electriciteitsleer en van werktuigkundig teekenen’ te bezitten. ‘Monteurs [van
15
elektrische installaties] moeten voor alles denkende werklieden zijn.’
De theoretische bekwaamheid en algemene ontwikkeling van die denkende
werkman moest blijken uit een diploma. De betreffende cursus, aldus de commissie,
kon het beste in samenspraak met het bestuur van de vereniging voor elektrotechniek
worden ingericht, terwijl de vereniging bij het afnemen van de examens
gecommitteerden zou afvaardigen. Ook het afleggen van een praktisch
instrumentmakersexamen werd als zeer gewenst gezien. Leerling-monteur of
monteur werd je pas met twee diploma's: een voor theorie en een voor praktijk.
Praktische bekwaamheid deed de loontrekkende leerling op tijdens het werk (waarbij
de werkgever de situatie niet moest misbruiken door het eigenbelang voorop te
stellen); voor theoretische
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bekwaamheid zorgde de avondschool. De in Leiden bestaande combinatie van
leerling-instrumentmaker op het Natuurkundig Laboratorium én MSG paste welhaast
perfect in dit ideaalstreven.
Op 5 april 1898 vergaderde de vereniging voor elektrotechniek in het Natuurkundig
Laboratorium in Leiden, voor Onnes een prachtkans zijn werkplaatsen en
leerlingstelsel te presenteren aan een gezelschap dat ertoe deed. Het jaar ervoor
had Onnes al met MSG-bestuursleden Van Bemmelen, Van Dijk en Siertsema (de
laatste was toen conservator van het Natuurkundig Laboratorium) overlegd hoe het
16
elektrotechnisch MSG-onderwijs zich liet uitbreiden. Onnes, die de Elektrotechnische
Lehranstalt in Frankfurt (zojuist door ex-leerlinginstrumentmaker H.A. Blom met
glans doorlopen) tot voorbeeld stelde, benadrukte het belang van de combinatie
van praktijk- en theorielessen. ‘Voor dit leerplan,’ aldus Onnes, ‘komt juist Mathesis
in aanmerking, zoowel omdat het de verst reikende avondschool in ons land is wat
het leerplan betreft, als om de mogelijkheid van de practische opleiding in het
physisch laboratorium.’
Het MSG-bestuur liet zich overtuigen en zocht contact met de vereniging voor
elektrotechniek om te overleggen hoe de cursussen elektrotechniek aan de
avondschool het beste konden worden ingericht. Toen het Leidse gemeentebestuur
bereid bleek de jaarlijkse subsidie met zeshonderd gulden te verhogen, inspireerde
dat minister van Binnenlandse Zaken Goeman Borgesius tot het verstrekken van
een MSG-jaartoelage van ƒ 2400. Met die steun kon de avondschool de opleiding
van ‘elektrische monteurs’ daadwerkelijk beginnen. Met dit unieke vakonderwijs
timmerde MSG landelijk aan de weg en het genootschap sprak in 1899 de hoop uit
dat ons land op elektrotechnisch vlak snel niet langer van buitenlanders afhankelijk
zou zijn.
In zijn rede van 5 april 1898 was Onnes ‘vol sympathie’ over het initiatief van MSG
en de steun van het gemeentebestuur van Leiden ‘dat weder getoond heeft oog en
hart te hebben voor de belangen der werklieden, thans op het gebied, waarop het
17
onze Vereeniging ontmoet’. De klacht dat hij elektrotechnische werklieden een
diepgravender theoretische scholing wilde geven dan goed voor hen was, wimpelde
Onnes weg met het argument dat bij de stichting van de eerste ambachtsscholen
een kwart eeuw eerder precies hetzelfde bezwaar had geklonken en dat het succes
van dat schooltype met die kortzichtigheid afdoende had afgerekend.
Onnes maakte van de gelegenheid gebruik de ideologie achter het leerlingwezen
toe te lichten. ‘De leerling-instrumentmaker in de werkplaatsen van het laboratorium,’
zo sprak hij, ‘verkeert [echter] in sommige opzichten in bijzonder gunstige
omstandigheden om zich tot een bekwaam werkman te ontwikkelen.’
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Men zal natuurlijk gaarne voor hem doen, wat een humaan patroon voor
zijne leerlingen in hun belang kan doen. De leerling instrumentmaker
behoeft geen boodschappen enz. te verrichten, hij is verzekerd tegen
invaliditeit en ongelukken, krijgt een toelage voor verzekering van den
ouden dag, behoudt zijn loon bij ziekte, krijgt in belangrijke gevallen verlof
en heeft in den regel drie weken vacantie. Ook is, gelijk de dienst in het
laboratorium dit toelaat, de werktijd betrekkelijk gering, 8 tot 9 uren daags,
zonder dat de leerling daarom een gemakkelijk leventje zou hebben, dat
hem voor later zou bederven.
Want tegenover dien geringen werktijd staat de verplichting, dat de
leerlingen de lessen van de avondschool moeten bijwonen en behoorlijk
van de eene naar de andere klasse moeten overgaan. Zij moeten
begrijpen, dat de jaren van 16 tot 20 voor hen de meest belangrijke van
hun leven zijn en zij moeten leren de avonduren goed te besteden. Door
de leiding van de avondschool, waarna dikwijls gelegenheid is gegeven
tot het volgen van enkele lessen aan de H.B.S., en door de besprekingen
met de onderzoekers in het laboratorium kan dan de grondslag gelegd
worden, waarop de leerlingen later autodidactisch verder kunnen
voortbouwen.
Slechts voor jongelieden, die het leven zoo opvatten als door het verplicht
bezoek der avondschool wordt aangewezen, is plaats in de werkplaatsen
van het Nat. Kabinet. Alleen wie zich daarmede vereenigt draagt een
kiem in zich van welslagen in de tegenwoordige maatschappij, n.l. de
noodige energie. Beschikt zulk een leerling daarbij over aanleg en
18
bekwaamheid, dan mag hij op een goede toekomst hopen.
Onnes wond er geen doekjes om dat zijn laboratorium niet zonder ‘talrijke bedreven
helpers’ kon: ‘elk werkstukje [gaat] zijn plaats innemen als deel van de hulpmiddelen,
die hier voor het onderwijs of het onderzoek noodig zijn.’ In de praktijk regelde
conservator Siertsema dat de ‘deze eigenaardige, en naar mij voorkomt nieuwe,
laboratorium organisatie, waarin het instrumentmaken een zoo grote rol speelt’
soepel draaide.
Nadat ook Van Bemmelen aan het woord was geweest, volgde een rondleiding
langs presentaties van MSG en de werkplaatsen van het Natuurkundig Laboratorium.
MSG was present met kabels, booglampen, accumulatoren, stroommeters, dynamo's,
magneten, Leidse flessen, poolzoekers en werktekeningen (veel apparatuur behoorde
toe aan het laboratorium en mocht in overleg door de avondschool gebruikt worden).
De werkplaatsen pakten uit met vijlwerk, een kwikcommutator,
sterkstroomschakelaars, een goudblad-elektroscoop, weerstandskasten, toestellen
van glas, et cetera. De aanwezigen, die bovendien het cryogeen laboratorium te
zien kregen, zullen onder de indruk zijn geraakt - wat natuurlijk de bedoeling was.
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Werkplaats K met leerling-instrumentmakers (‘blauwe jongens’) en instrumentmaker Curvers,
1900.

Vanaf 1898 werden overeenkomstig de adviezen van de Commissie voor de
Opleiding van Electrotechnische Werklieden onder auspiciën van de vereniging
voor elektrotechniek examens afgenomen in het praktisch instrumentmaken. Ook
het theoretische leerling-monteurs- en monteursexamen kwamen van de grond.
Inmiddels was de Vereeniging voor Electrotechniek als Vakafdeeling voor
Electrotechniek opgegaan in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) - een
operatie die Onnes zijn bestuurszetel kostte. In een voordracht op 3 november 1900
19
te Leiden sprak Onnes van ‘voortreffelijk geslaagde examens’. Met zijn
elektrotechnisch onderwijs, dat toen zo'n veertig leerlingen telde, liep MSG in
20
Nederland voorop.

De Vereniging tot bevordering van de opleiding tot instrumentmaker
Intussen dreigde in het Natuurkundig Laboratorium het door Onnes zo zorgvuldig
en bekwaam geregisseerde stelsel van leerling-instrumentmakers, inclusief
Janssenbeurzen en elektrotechnisch avondonderwijs aan MSG, onder zijn eigen
succes te bezwijken. Het loon dat de leerlingen beurden, twee à drie gulden per
week, kwam ten laste van het laboratorium en ook waren er materiaalkosten. Bij
een toenemend aantal leerlingen (ruim twintig in 1900), wat extra leerkrachten
vergde, waren de lasten voor het laboratorium eenvoudig niet meer op te brengen.
De oplossing was het stichten van de ‘Vereeniging tot bevordering van de
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opleiding tot instrumentmaker’. In zijn toespraak tot de Vakafdeeling op 3 november
21
1900 in Leiden, kondigde Onnes de nieuwe vereniging alvast aan. Op 5 maart
1901 koos de eerste algemene ledenvergadering een bestuur. Voorzitter werd
Kamerlingh Onnes (hij zou tot zijn dood in 1926 aanblijven) terwijl L.H. Siertsema,
conservator van het laboratorium en lid van het MSG-bestuur,
secretaris-penningmeester werd. De overige bestuursleden: A.J. van Achtenberg,
directeur van de praktische ambachtsschool in Leiden; E.H. Groenman, die de
Vereeniging van leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs
vertegenwoordigde; en J.H. Wilterdink, in Leiden lector voor de kennis van
astronomische instrumenten. Zo kon Onnes via het bestuur snel contacten leggen
met toeleveranciers van zijn leerlingstelsel, de ambachtsscholen én een zeer
belangrijke categorie afnemers: hbs' en en gymnasia die een amanuensis zochten.
De vereniging telde bij de start 40 leden, een aantal dat 1 januari 1902 was
opgelopen tot 73. De contributie bedroeg ƒ 2,50 per jaar. Vijf donateurs hadden een
bedrag van ten minste ƒ 100 ineens gefourneerd, waaronder het Leidsch
22
Universiteitsfonds (waar Van Bemmelen de zaak had bepleit ). De belangrijkste
donateur was P.W. Janssen, die had toegezegd de eerste drie jaar steeds ƒ 750 bij
te dragen - een geste die de vereniging überhaupt mogelijk had gemaakt.
Bij het nalopen van de ledenlijst valt op dat Onnes vooral in zijn naaste omgeving
had geworven. Vrijwel al zijn (ex-)medewerkers en directe collega's waren van de
partij, van Siertsema en Zeeman via Blom, Curvers, Kouw en Flim tot Lorentz,
Dikshoorn en Van Bemmelen. Ook de familie was ruim vertegenwoordigd: Menso
en Onno waren beiden lid (Dolf, die in Padang op Sumatra zat, volgde een jaar
later) en de schoonfamilie uit Den Haag (Bijleveld) was met drie leden nadrukkelijk
present. ‘Als de zaak aan den gang is,’ schreef Siertsema augustus 1900 aan
Zeeman (toen lector in Amsterdam) in een ronselbrief, ‘zal wel regeringssubsidie
te verkrijgen zijn, en ook van particuliere zijde is eene belangrijke bijdrage toegezegd.
Het welslagen van dit plan is dus verzekerd zodra we slechts een behoorlijk aantal
23
leden hebben om als vereeniging op te treden.’
Mei 1901 liet de secretaris-penningmeester de gemeente Leiden weten dat tot
dan toe twaalf jongens die de ambachtsschool te Leiden hadden bezocht als
leerling-instrumentmaker waren aangenomen. Oud-leerlingen met een Leidse
achtergrond, aldus Siertsema, waren werkzaam als machinist (1X), tekenaar op een
machinefabriek (2X), instrumentmaker 2X), chef monteur (2X), elektrotechnische
werklieden (2X) en amanuensis op een hbs of gymnasium (10X). Zou de gemeente
Leiden een jaarlijkse subsidie van ƒ 500 willen toekennen? Op 31 mei volgde een
verzoek aan Hare Majesteit om een jaar-
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lijkse rijkssubsidie van ƒ 2500. Zowel de gemeente als het Rijk ging akkoord. Ook
de provincie Zuid-Holland zou financiële steun verlenen.
25
De nieuwe vereniging startte met 26 leerlingen. Aan schoolgeld en contributie
betaalden ze, afhankelijk van het inkomen van hun ouders, maximaal ƒ 36. Nog niet
de helft van de leerlingen kwam uit Leiden. Tot de taken van de vereniging behoorde
het uitbetalen van weeklonen, het beheer van het Janssenfonds, het afnemen van
examens en het aanstellen van docenten. Voorlopig stelde Onnes zijn technici
Kouw, Flim, Bestelink (de machinist) en Baumbach (die een deel van het jaar
glasblazen onderwees) gratis aan de vereniging ter beschikking. Tot last van de
vereniging kwamen C.F. Bader, die jaarlijks enkele lessen in het vernissen gaf, en
A. van Buuren, die een paar leerlingen in het staalsmeden en chirurgisch en
orthopedisch instrumentmaken onderrichtte (na zijn plotselinge dood in 1906 kwam
het vak te vervallen).
De vereniging ontfermde zich over de praktische instrumentmakersexamens die
het KIVI, ondanks de ruime belangstelling, uit geldgebrek had gestaakt. Van de 15
kandidaten in 1901 slaagden er 11, allen leerling in het Natuurkundig Laboratorium.
Een van de kandidaten hield het al de eerste dag voor gezien, ‘daar hij zich blijkbaar
in den aard van het gevraagde werk geheel had vergist’. Instrumentenbedrijf P.J.
Kipp & Zn. te Delft wilde leerlingen uit de werkplaats alleen examenvrij geven als
de concurrentie dat ook deed.
Hoe nauw instrumentmakersopleiding en Natuurkundig Laboratorium van meet
af aan met elkaar verweven waren, en hoe slim Kamerlingh Onnes de opleiding
inzette om zijn laboratorium vooruit te helpen, mag blijken uit de komst van
meester-glasblazer Oskar Kesselring. Glas speelde in het cryogeen laboratorium,
waar begonnen was met de bouw van een waterstofliquefactor, een steeds
belangrijker rol en het blazen van dubbelwandige vaten en dunne spiraalbuisjes
was een kunst apart. Omdat Onnes in Nederland niemand kon vinden die die kunst
goed beheerste plaatste hij in juli 1901 een advertentie in Duitse kranten en
vakbladen. ‘Vielseitig gebildeter Glasbläser wird als Lehrer und Werkstattführer
gesucht vom Verein für die Ausbildung von Feinmechaniker an der Universität
Leiden, Holland. Referenzen und Gehalltsanspräche an den Vorstand des Vereins.’
26
Was getekend: Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnes.
Plaatsing in Die Henne, een periodiek dat in Ilmenau (Thüringen) verscheen,
leverde een reactie op. Op 3 februari 1902 bood F.O.W.H. Kesselring, 25 jaar oud
en opgeleid aan de vakschool in Ilmenau (waar glasblazen op hoog niveau werd
27
beoefend), zich aan en in april van dat jaar ging hij in Leiden aan de slag. Onnes
kon Kesselring, net als Flim voor het cryogeen
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laboratorium van eminent belang, slechts een jaarsalaris van ƒ 900 betalen. Maar
omdat de Vereeniging tot Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker er een
toelage van ƒ 45 per maand bijvoegde, wist Onnes zijn glasblazer toch aan zich te
binden. Ook Flim kreeg zo'n toelage.
De leerlingen kregen de drie jaar dat ze in het laboratorium verbleven een
veelzijdige opleiding. In de twee hoofdwerkplaatsen van Kouw en Flim (Curvers was
in 1900 vertrokken) beoefenden zij vele facetten van het instrumentmaken. Een
deel van de tijd brachten ze door in de glasblazerij van Kesselring. Bij Van Buuren
leerden ze staalsmeden, het vervaardigen van tangen en instrumenten, of
vernikkelen. Machinist M.J. Bestelink, in 1896 als leerling aangenomen en per 1
maart 1902 op het laboratorium aangesteld (jaarwedde ƒ 800, door de Vereeniging
aangevuld met een toelage van ƒ 175) had eveneens leerlingen onder zijn hoede.
Hij leerde ze de stoomketel stoken, gasmotoren bedienen en omgaan met de
schakelborden, elektromotoren, dynamo's en accumulatorenbatterijen van de
elektrische installatie. Verder waren leerlingen belast met de practicumopstellingen
op de eerste verdieping, of assisteerden ze bij demonstratieproeven tijdens colleges.
Weer anderen kregen tekenwerk opgedragen, of leerden administreren.
Tegen zo'n variatie kon geen gewone werkplaats op. Gebrek aan
kandidaat-leerlingen was er dan ook nooit. In maart of september werd er enkele
dagen in de werkplaatsen proefgedraaid, waarbij ze vijlwerk en andere eenvoudige
werkzaamheden kregen opgedragen. Alleen wie theoretisch ver voor lag hoefde
aan minder strenge praktische eisen te voldoen. Ook moesten kandidaten
toelatingsexamen doen voor klas 4 van de avondschool van MSG - een niveau dat
aansloot op de ambachtsschool. Er werd hard gewerkt: van 7.30 tot 12 uur en van
13.30 tot 18.00 uur op het laboratorium en vier avonden per week verplicht
avondschool. Daar stond tegenover dat werkgevers in de rij stonden om leerlingen
met een diploma in dienst te nemen. Uit een in 1919 gepubliceerde lijst van ruim
tweehonderd oud-leerlingen blijkt dat een flink deel amanuensis werd op een hbs
of een laboratorium, op de tekenafdeling van bedrijven kwam te werken, of in de
elektrotechniek belandde. Oud-leerlingen klommen op tot eigenaar van een
elektrotechnisch installatiebureau, directeur van een gasfabriek, leraar aan de
ambachtsschool, chef-tekenaar, chef-elektricien, chef-constructeur en bedrijfschef.
28
Een van de jongens werd later directeur van een luciferfabriek te Suriname.
Het belang van de opleiding tot instrumentmaker voor de opbouw en bloei van
het cryogeen laboratorium was enorm - een klassiek geval van symbiose. Bij talloze
klussen en klusjes vormde de permanente aanwezigheid van een legertje ‘blauwe
jongens’ een uitkomst. Het bepalen van iso-
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thermen bij lage temperatuur vergde vele handen. ‘Worden thermo-element en
platinathermometer tegelijkertijd afgelezen, zooals meermalen geschiedt,’ aldus
Haga en Van Everdingen in het gedenkboek ter gelegenheid van Onnes' 25-jarig
doctoraat in 1904, ‘dan zijn bij deze proeven noodig: drie à vier personen voor de
bediening der kryogene apparaten; een waarnemer van den waterstofthermometer
met een helper voor de verlichting der schalen enz.; twee waarnemers voor
thermoelement en platinathermometer, en een voor de drukregulatie. Gelukkig is
er in het Leidsche laboratorium, dank zij ook het leerlingstelsel, geen gebrek aan
29
hulpkrachten!’
Driekwart eeuw zijn Natuurkundig Laboratorium (in 1932 omgedoopt tot Kamerlingh
Onnes Laboratorium) en opleiding tot instrumentmaker nauw met elkaar verweven
geweest. Crommelin, sinds 1907 conservator, omschreef die band als volgt:
Tusschen de opleiding en het laboratorium bestaat [...] een zeer innig
verband, zoo innig, dat laboratorium zonder opleiding, opleiding zonder
laboratorium zich niet meer denken laat. De vorming van een harmonisch
geheel uit deze schijnbaar zoo ongelijksoortige grootheden mag een
meesterstuk van organizeeringskunst genoemd worden. Men kan zeggen,
dat de opleiding, haar eigenaardig, individueel en anti-schoolsch karakter
juist daaraan ontleent, dat zij een organisch deel van het
laboratoriumbedrijf vormt, aan den anderen kant, dat een goed deel van
het wetenschappelijk succes van het laboratorium (als ik het zoo noemen
mag) te danken is geweest en nog steeds is aan het feit, dat het
laboratorium over zoovele handen en hoofden ter overwinning der
30
technische en constructieve moeilijkheden beschikken kan.
Waarom is de combinatie instrumentmakersopleiding-laboratorium, een belangrijke
pijler onder Onnes' succes in Leiden, niet ook elders tot stand gekomen? Dat ze in
Duitsland en Zwitserland ontbrak komt omdat die landen rond 1900 al opleidingen
tot instrumentmaker in huis hadden. De Elektrotechnische Lehranstalt in Frankfurt,
de school voor Klein und Feinmechaniker te Biel, de afdeling Feinmechanik aan het
Technetium te Winterthur, de Berufsschule für Metallarbeiter te Winterthur, de
Werkmeisterschule te Mannheim, de Grossherzogliche Fachschule für Feinmechanik
te Ilmenau, de Gewerbeschule te Basel, en de fabrieken van Alioth te Münchenstein,
31
Brown en Boveri te Baden en die te Oerlikon: overal was Onnes gaan kijken. Zomer
1902 kwam daar de nieuwe Fachschule für Feinmechanik te Schwenningen nog
32
bij. Bij zo'n keur aan opleidingen waren de omstandigheden voor een laboratorium
om een eigen instrumentmakers-
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opleiding op te zetten veel minder gunstig dan in Nederland, waar op dat vlak niets
was.
Dat de natuurkundige laboratoria van Amsterdam, Groningen en Utrecht het
voorbeeld van Leiden niet hebben nagevolgd laat zich - afgezien van de vraag of
het zonder een Onnes en een Janssenfonds had gekund - verklaren door de mindere
omstandigheden in die locaties. V.A. Julius heeft in Utrecht nooit een
onderzoeksprogramma ontwikkeld en zijn opvolger W.H. Julius (een neef) had
33
nauwelijks geld. In Groningen had Haga een nieuw laboratorium (speciaal
ontworpen voor aardmagnetisch en galvanometrisch onderzoek), maar hij beschikte
lang niet over de middelen van Onnes in Leiden. En in Amsterdam, waar Zeeman
34
en Sissingh experimenteel onderzoek deden, was de eenheid ver te zoeken. Het
idee van Big Science, waarbinnen een opleiding tot instrumentmaker een natuurlijke
plaats kon innemen, bestond alleen in Leiden.
Onderging het Leidse leerlingstelsel geen concurrentie van andere universiteiten,
ook niet in het buitenland, toch proefde Onnes in 1903 gevaar. In haar streven het
vakonderwijs in Nederland tot bloei te brengen zou de regering, aldus Onnes, het
plan kunnen opvatten om ‘een scherpe tegenstelling [te] maken tusschen wat tot
het Technisch en dat wat tot het Universitair onderwijs behoort en kan men de
35
bevordering van beide verwijzen naar geheel gescheiden inrichtingen’. Onnes
kneep hem dat deze scheiding, die hij geforceerd vond, regeringssteun voor zijn
instrumentmakersopleiding zou frustreren. De vergelijking met de ‘uit ruime beurs
gestichte, voortreffelijk ingerichte en bestuurde school te Schwenningen’ viel voor
Leiden bepaald niet slecht uit - al was er aan het Steenschuur genoeg te verbeteren
- en met de overvleugeling door het buitenland zou het zo'n vaart niet lopen mits
‘de Regeering zich nader van den staat van zaken overtuigt en de te Leiden
gevestigde eenige Nederlandsche school even onbekrompen steunt als Wurttemberg
de hare te Schwenningen’.
De boodschap, in een brochure neergelegd en ruim verspreid, kwam in Den Haag
over: de aanvraag tot verhoging van de jaarlijkse subsidie met een bedrag van ƒ
1400 werd in 1903 gehonoreerd.
Tijdens het bewind-Onnes liep het ledenaantal van de Vereening tot Bevordering
van de Opleiding tot Instrumentmaker op tot boven de 250. Het aantal leerlingen
steeg tot bijna vijftig. In 1905 deden vakantiecursussen hun intrede, vooral glasblazen
was populair, ook in het buitenland. De examens ‘eerstbeginnend’, ‘natuurkundig’,
‘werktuigkundig’ en ‘elektrisch instrumentmaken’, later aangevuld met dat van
‘eerstbeginnend glasblazer’, kregen in 1923 na klachten over hun ouderwetse
karakter een facelift. Voortaan werd je in Leiden ‘leerling’, ‘gezel’ of ‘meester’ in de
richtingen
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‘instrumentmaker’ (zowel metaal als elektrisch) en ‘glasblazer’. De titel
meester-instrumentmaker was weggelegd voor een handjevol tovenaars, en dan
pas na jaren praktijkervaring.
De opleiding, nu Leidse Instrumentmakers School (LIS) geheten, heeft tot op de
dag van vandaag zijn zelfstandigheid weten te behouden. Universiteit en LIS hadden
aanvankelijk beide baat bij innige verwevenheid. De blauwe jongens hielpen
onderzoekers goedkoop aan prima instrumenten, ze assisteerden bij het meten en
werden ingezet als bewaker, loopjongen, conciërge en schoonmaker. Van haar kant
beschikte de LIS over docenten en spullen die het zich als kleine opleiding nooit op
eigen kracht had kunnen permitteren. In de jaren zeventig zette niettemin een
verwijdering in. Altijd hadden hoogleraren (Kamerlingh Onnes, De Haas, Van den
Handel) de scepter gezwaaid, nu werd het iemand van buiten de universiteit. In
1997 kreeg de LIS een eigen behuizing (vlakbij het Huygenslaboratorium) en de
36
relatie met de universiteit is er nu een van dienstverlener en klant. Maar nog steeds
bestaat er een speciale band. Tot op de dag van vandaag is het Kamerlingh Onnes
Laboratorium in het LIS-bestuur vertegenwoordigd en ook bij LIS-examens blijft men
betrokken.
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21 Ingepikte kamertjes en ander personeelsbeleid
Bekwaam personeel aanstellen is één ding, maar hoe die vaklui aan je te binden?
Inventief en doortastend als Kamerlingh Onnes was, wist hij de zaken in het
Natuurkundig Laboratorium zo te organiseren dat hij en zijn wetenschappelijke
assistenten konden bouwen op een solide en kundige technische staf die wat betreft
de bepalende figuren weinig verloop kende. Herr Glasbläsermeister Otto Kesselring,
door Onnes in 1901 uit Thüringen gehaald, is zijn leven lang Leiden trouw gebleven.
Ook op Gerrit Flim, die in 1893 als leerling-instrumentmaker zijn intrede in het
laboratorium maakte en opklom tot bedrijfschef van het cryogeen laboratorium, kon
Onnes rekenen. Ontwerp en bouw van de Leidse waterstof- en heliumliquefactoren
waren voor een groot deel hun werk, zij het dat theoretische overwegingen van
Kamerlingh Onnes de constructies stuurden.
Hoe speelde Onnes dat klaar? Hendrik Casimir, die in 1926 in Leiden als student
natuurkunde aankwam en Onnes dus niet heeft meegemaakt, noemde hem op
basis van de verhalen die over de oude baas de ronde deden ‘een paternalistische
dictator’. ‘Hij eiste veel van zijn mensen,’ aldus Casimir in 1991, ‘maar verdiepte
zich in de details van hun werk en toonde waardering voor hun prestaties. Een van
hen, die in 1915 op het laboratorium was gekomen, vertelde me eens: “Je werd om
en bij Nieuwjaar op zijn kamer geroepen, je dacht dat je opslag zou krijgen en vond
dat je dat ook wel verdiende. Hij stuurde je weg zonder een cent, en toch was je
1
tevreden. Ik snap eigenlijk nog niet hoe hij het deed.”’
Casimir zei ‘het land’ te hebben aan Onnes' ‘standsvooroordeel’ maar vond
niettemin dat Onnes ‘binnen de grenzen van dat vooroordeel goed voor zijn technici
was, ook al stond het belang van het laboratorium voorop’. Dat Onnes in rangen en
standen dacht adstrueerde Casimir met de anekdote dat Onnes het Flim afgeraden
zou hebben zijn zoon naar de hbs te sturen, en dat mevrouw Onnes in katzwijm
was gevallen toen ze hoorde dat die zoon, die huisarts werd, met de dochter van
een professor ging trouwen. Flim zou zich er niets van hebben aangetrokken - ‘Ik
zou zeggen: mijn jongen, mijn geld, mijn beslissing.’ Overigens stuurde Onnes in
de jaren
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negentig Flim (en ook Blom) ter verbreding van hun theoretische opleiding naar de
hbs, waar ze op zijn kosten lessen in exacte vakken volgden ter aanvulling op wat
de avondschool MSG te bieden had. Tijdgenoten van Casimir benadrukten dat na
de dood van Onnes verhalen die tijdens oponthoud aan de liquefactor door technici
over de oude baas werden verteld, steeds meer werden aangedikt, en dat de sociale
verhoudingen van na de Tweede Wereldoorlog, toen de Onnes-stories werden
opgetekend, heel anders waren dan de periode waarin ze speelden: vóór de Eerste
2
Wereldoorlog.
Tot 1900 had Onnes met zijn technisch personeel weinig te stellen. Kouw, een
erfenis van het tijdperk Rijke, was op zijn talenten aangesproken, leidde een van
de twee werkplaatsen en speelde als mechanicus een belangrijke rol in het opzetten
en uitbouwen van het leerlingstelsel voor instrumentmakers. In 1890 had hij
gezelschap gekregen van J.J. Curvers, die de leiding kreeg over de nieuwe
werkplaats achter het cryogeen laboratorium en zich direct onderscheidde met de
bouw van een ethyleenkookfles. In de nasleep van de kwestie der ‘ontplofbare
toestellen’ had Onnes bij de regering een amanuensis uit het vuur gesleept, met
als specifieke taak het houden van toezicht op de cilinders met samengeperste en
vloeibare gassen. Curvers werd op die post benoemd, en zijn oude positie werd
ingenomen door Flim, tot op dat moment hulpcustos.
En zo telde het Natuurkundig Laboratorium in 1900 naast de hoogleraar-directeur
(jaarsalaris: ƒ6000) een conservator (Siertsema, ƒ1500), vier assistenten (Van
Everdingen, Hartman, Meilink en Keesom, allen ƒ 1000), een amanuensis (Curvers,
ƒ 1000), een instrumentmaker (Flim, ƒ 900), een custos-mechanicus (Kouw, ƒ 900)
en een hulpcustos (een baan die gedeeld werd door twee leerling-instrumentmakers
die ieder ƒ 300 kregen). Sinds Onnes' aantreden in 1882 was het aantal assistenten
(inclusief conservator) vervijfvoudigd en het aantal instrumentmakers verviervoudigd.
Ter vergelijking: in Groningen moest Haga zich nog altijd tevreden stellen met één
assistent, terwijl Julius in Utrecht en Van der Waals in Amsterdam er ieder twee
hadden. Bovendien liepen er aan het Steenschuur twintig ‘blauwe jongens’ rond die
bij metingen assisteerden en tal van hand- en spandiensten verrichtten. De Leidse
personeelsbezetting was ook naar Europese maatstaven fors, alleen in Cambridge
en Oxford (laboratoria die voor een flink deel met privaat geld waren opgezet), Parijs,
3
Wenen en Berlijn was de fysica groter. Al in 1893 noemde invaller-assistent Wind
4
Onnes ‘chef van de fabriek’.
Onnes besefte terdege dat hij geen riante salarissen kon bieden en dat altijd het
gevaar dreigde dat vast personeel werd weggekocht. Kouw, die sinds zijn aantreden
in Leiden geen opslag had gekregen, werd duidelijk
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onderbetaald, te meer daar zijn taak was verzwaard en het hem was verboden
klussen voor particulieren uit te voeren. Onnes bepleitte in 1898 op de hem
kenmerkende wijze - Kouw zou een ‘onbillijk lage bezoldiging’ genieten en verdiende
5
‘een beter lot’ - een paar honderd gulden meer salaris. Ook spande hij zich
(tevergeefs) in voor een beter pensioen. Met Kouw zou het treurig aflopen. Nadat
hij in 1898 door Onnes op de vingers was getikt voor het niet tijdig betalen van
belastingen, was het tien jaar later zo bont dat ‘faillietverklaring’ dreigde en Onnes
6
voor ‘de eer van het laboratorium’ vreesde. Toen Kouw in 1911 na vijftig jaar
Rijksdienst afscheid nam, had hij vanwege alle ‘misère’ ieder greintje sympathie
verspeeld en was de animo ‘voor een soort jubileum’ bij velen ‘nul’. Dat Onnes goed
voor zijn personeel was mag blijken uit zijn initiatief om Kouw vanwege diens
vroegere verdiensten ‘een straal op dezen dag’ te bezorgen: hij regelde een ‘envelop
7
met inhoud’.
Halverwege 1900 raakte Kamerlingh Onnes zijn chef-instrumentmaker Curvers
kwijt aan de ‘herstellingswerkplaats der Rijkstelegraaf’. Daar ging hij aanzienlijk
meer verdienen - zelfs een in allerijl geregelde salarisverhoging van ƒ 400 kon hem
niet aan Leiden binden - en Onnes was zo realistisch Curvers' overstap, hoe ‘node’
hij zijn instrumentmaker ook zag vertrekken, niet te dwarsbomen. Sterker, toen de
hoofdingenieur van de Rijkstelegraafdienst enkele jaren eerder ‘begerig’ informatie
over Curvers was komen inwinnen, had Onnes zich lovend uitgelaten en de man
verzekerd ‘gaarne te zullen zien dat Curvers in betere geldelijke verhoudingen
8
kwam’. Onnes was gewend open kaart te spelen - op het naïeve af - maar daar
stond tegenover dat hij als geen ander met organisatorisch vernuft de opgelopen
schade wist te herstellen.
Redder in de nood was de Amsterdamse tabaksmakelaar en filantroop P.W.
Janssen, de man die, zoals we zagen, in 1897 via een royale gift het beurzenstelsel
voor de leerling-instrumentmakers mogelijk had gemaakt. Begin 1900 had Janssen
laten weten de ‘bloei’ van het Leidse laboratorium verder te willen ‘bevorderen’.
Onnes greep de kans met beide handen aan en in juni lag er een doortimmerd plan
op tafel: ‘Mogelijke maatregelen ter bevordering van het inrichten, onderhouden en
gebruiken van wetenschappelijke meetinstrumenten in het Natuurkundig
9
Laboratorium te Leiden.’ Kern van het plan: een tweede Janssenfonds dat het
cryogeen laboratorium meer armslag zou geven.
Onnes' redenering liep als volgt. Het geheim van de vakopleiding tot
instrumentmaker lag in het ‘ineengrijpen’ van wat de ambachtsleerlingen uitvoerden
met het wetenschappelijke werk van de staf. De vakopleiding op een hoger plan
brengen kon dan ook alleen slagen als de wetenschappelijke
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staf werd uitgebreid. Dat zou het gebruik van instrumenten, de ‘drijfkracht’ achter
de vakopleiding, immers een oppepper geven. Probleem was nu dat de overheid
alleen wetenschappelijk onderzoek steunde voorzover dat gekoppeld was aan het
hoger onderwijs. ‘[H]et bevorderen van wetenschappelijke belangen [is] een gebied,
waarop de Regeering zich slechts met de uiterste behoedzaamheid waagt, daar
het bekend is dat de Tweede Kamer bij de tegenwoordige samenstelling haar op
dit gebied niet wilt volgen.’ Het was aan ‘particulieren’ het gat te dichten.
Plannen ter verbetering van de vakopleiding lagen wél goed in Den Haag. Het
idee om een ‘Vereeniging tot bevordering van de opleiding tot instrumentmaker’ op
te richten kon, aldus Onnes, ongetwijfeld op regeringssteun rekenen. Aan contributies
van leden viel slechts ‘een matig bedrag’ te verwachten. Kon Janssen de vereniging
in spe niet drie jaar lang een donatie van ƒ 750 schenken? Dan was er tenminste
geld om ‘in 't bijzonder uit Duitschland’ vakbekwame werklieden aan te trekken om
de leerling-instrumentmakers ‘speciale praktische kundigheden’ te onderwijzen.
Twee jaar later was de benoeming van Kesselring een feit en kon Onnes zijn
jaarsalaris als glasblazer met honderden guldens ophogen: een vergoeding voor
het geven van praktijklessen aan de ‘blauwe jongens’. Ook de machinist Bestelink,
die in 1902 werd aangesteld (en tevens het beheer voerde over de elektrische
installatie), kreeg zo'n bonus. Conclusie: de vereniging bood Onnes de gelegenheid
zijn technici extra te belonen, waarmee zijn laboratorium minder kwestbaar werd
voor ‘begerige’ werkgevers op zoek naar capabel personeel.
Ook wilde Onnes het tweede Janssenfonds benutten om te voorkomen dat zijn
oudste assistent E. van Everdingen om financiële redenen zou weglopen. Van
Everdingen, voor wie Onnes eerder een studiebeurs had geregeld, verdiende ƒ 1000
(het gewone assistentsalaris) en volgens Onnes moest zijn ‘onvermogende’ vader
nog altijd bijspringen. Een leraarsbaan zou Van Everdingen in één klap uit de nood
helpen. Om die overstap te beletten en zijn talenten voor de wetenschap - en de
werkplaatsen - te behouden, moest hij, zo stelde Onnes voor, snel een
salarisverhoging krijgen, en wel met een bedrag dat in drie jaar zou oplopen van ƒ
300 naar ƒ 500. Of P.W. Janssen de benodigde ƒ 1200 kon fourneren.
Ten slotte wilde Onnes uit het tweede Janssenfonds twee extra assistenten voor
zijn cryogeen laboratorium bekostigen. Die zouden ‘wetenschappelijke metingen’
verrichten met ‘nauwkeurigheidsinstrumenten’, instrumenten die in nauwe
samenwerking met de leerling-instrumentmakers ontworpen, ingericht, beproefd en
in goede orde gehouden zouden worden. Alles ten dienste van de wetenschap én
de vakopleiding. Kosten: drie jaar ƒ 1000 per
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persoon, dus in totaal ƒ 6000. Alle maatregelen bij elkaar ging het om een som van
ƒ 9450. Een fors bedrag, maar twee weken na ontvangst van Onnes' voorstellen liet
P.W. Janssen via zijn zoon weten dat hij akkoord ging. Van Everdingen was ‘gelukkig’
met zijn hogere salaris en liet een aanbod voor een beter bezoldigde
wetenschappelijke functie bij het KNMI schieten (collega-assistent Hartman kreeg
de baan).
Voor de twee extra assistentplaatsen had Onnes zijn oog laten vallen op twee
nog niet gepromoveerde leerlingen van Zeeman, samen goed voor één plaats,
terwijl de andere positie naar twee buitenlandse onderzoekers ging: M. Boudin uit
10
Frankrijk en Francis Hyndman uit Engeland. Overigens was het rond de
eeuwwisseling een hele toer om aan goede assistenten te komen. Januari 1899
informeerde Onnes bij Röntgen of hij niet iemand wist, maar die kampte in Würzburg
met dezelfde problemen. ‘Er zijn te weinig jongelui die zich den noodigen tijd willen
nemen, om “Physiker” te worden,’ schreef de ontdekker van de nieuwe stralen (in
11
het Nederlands) terug. Overigens was met de naamsbekendheid van het Leidse
laboratorium niets mis. April 1901 kreeg Onnes een kaartje uit Milaan, waarin een
22-jarige jongeman die aan de Eidgenössische Technische Hochschule was
12
afgestudeerd zich aanbood als assistent. Zijn naam: Albert Einstein. Maar de
antwoordbriefkaart, geadresseerd Via Bigli 21, Milano, verdween in huize Onnes in
een map. Dat Einstein zijn Annalen der Physik-artikel over intermoleculaire krachten
had meegestuurd (uit 1900, zijn eerste publicatie), mocht niet baten. Onnes zocht
assistenten met twee rechterhanden, en die had Einstein niet. En mocht Onnes bij
Weber, in Zürich hoogleraar natuurkunde, om inlichtingen hebben gevraagd, dan
kon deze hem wel eens hebben toevertrouwd dat zijn vroegere leerling Einstein
13
tamelijk eigengereid was.
In 1903 werd het tweede Janssenfonds tot Onnes' vreugde gecontinueerd. Vooral
de extra assistenten zou hij niet graag missen. ‘Wetenschappelijk werk als zodanig
wordt door de Regering slechts uiterst karig gesteund,’ zei hij weer eens. ‘Ook zijn
er in Nederland weinig vermogende menschen, die doordrongen zijn van de
vruchtbaarheid van wetenschappelijk werk en daarvoor geld beschikbaar zouden
14
willen stellen.’ De reeks assistenten namens het tweede Janssenfonds overleefde
P.W. Janssen, zijn zoon én Kamerlingh Onnes en stopte pas na de Tweede
Wereldoorlog.

‘Als Flim maar niet vertrekt!’
In zijn jaarbegrotingen hamerde Onnes keer op keer op de noodzaak van hogere
salarissen voor cruciaal personeel om te voorkomen dat ze wegliepen - inzetten
van het Janssenfonds kon altijd nog. Zo gaf hij op zijn begroting

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

319
voor 1904 uitgaven voor personeel prioriteit boven de aanschaf van
15
‘nauwkeurigheidswerktuigen’. Dat kwam omdat het jaar ervoor Siertsema, die als
conservator zorgde dat het Leidse laboratorium draaide, een aanlokkelijk aanbod
16
had gekregen van het KNMI (waar Onnes toen curator was). Hij kon er directeur
van de afdeling ‘Waarnemingen ter land’ worden tegen een jaarsalaris van ƒ 3000.
Onnes, die zijn rechterhand nog maar pas met veel pijn en moeite een
salarisverhoging van ƒ 1500 naar ƒ 1700 had bezorgd, greep direct in. Uit het
Janssenfonds betaalde hij een forse opslag en ook regelde hij dat zijn conservator,
tevens secretaris-penningmeester van de instrumentmakersopleiding, van het beheer
der werkplaatsen werd verlost. Het hielp: Siertsema, die aanvankelijk wel oren had
naar het aanbod uit De Bilt, bleef Leiden trouw - Van Everdingen ging in zijn plaats,
jammer maar minder erg. Onnes bepleitte bij de curatoren (opnieuw) een salaris
van ƒ 2000 en deze keer met succes.
Niet altijd ging het goed. Nog geen jaar later koos Siertsema voor Delft, waar hij
tot hoogleraar was benoemd (en waar de Polytechnische School op het punt stond
te promoveren tot Technische Hogeschool). En in 1907 werd machinist Bestelink,
net als Flim voortgekomen uit het leerlingstelsel, ingepalmd door de Kustverlichting
te IJmuiden. Hij ging er ƒ 500 op vooruit en kreeg bovendien een ‘vrije woning’.
Onnes probeerde de aanval te pareren met het voorstel Bestelinks salaris per direct
op te krikken naar ƒ 1000 met uitzicht op ƒ 1600 na twaalf jaar, alles in het kader van
een bevordering tot ‘eerste machinist’. Tevergeefs. Er was weer eens ‘niet geluisterd’,
foeterde Onnes in zijn begrotingvoorstellen voor 1909, ‘zonde van alle investeringen
en moeite’. Voor ƒ 800 vond je geen goede vervanger. Trouwens, ook de hulpcustos
dreigde te vertrekken; die kon bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
terecht tegen een salaris waar Leiden niet aan kon tippen. Waarna Onnes pas echt
losbarstte:
17

Als Flim maar niet vertrekt! Geef hem toch een beter salaris!

Dat had Onnes in zijn begrotingsvoorstellen voor 1905 ook al geroepen. ‘Ik zou het
noodlottig voor het laboratorium achten,’ schreef hij toen, ‘wanneer geen maatregelen
18
genomen werden om dezen amanuensis te behouden.’ Flim, ‘een sieraad van het
laboratorium’ was benaderd door de marine, die ƒ 500 meer salaris bood. Vertrok
hij inderdaad dan zou dat, net als bij Curvers, neerkomen op regelrechte
kapitaalvernietiging, omdat zijn nieuwe werkgever ‘ondergeschikte bekwaamheden’
verlangde.
Vier jaar later was in Flims positie niets verbeterd. Onnes gaf niet op en
memoreerde tegenover de curatoren dat Henri Becquerel, de man die in
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1896 radioactiviteit had ontdekt, met meenemen van speciale toestellen uit Parijs
was overgekomen en acht weken lang zonder één storing in het Natuurkundig
Laboratorium bij vloeibare waterstoftemperaturen aan zeldzame aarden-verbindingen
had gemeten - alles dankzij de toverkunsten van Flim. Vierhonderd gulden
salarisverhoging (tot ƒ 1400) en promotie tot ‘bedrijfschef van het cryogeen
19
laboratorium’ waren bittere noodzaak, aldus Onnes. Maar de minister gaf geen
krimp, Flim zou nog tien jaar amanuensis blijven. Onnes was weer eens aangewezen
op ‘particuliere middelen’.
Zes jaar later, in zijn begroting voor 1915, trok Onnes opnieuw aan de bel. Nog
altijd dreigde Flim te vertrekken, maar er was meer.
Wetenschappelijke methoden doen hun intrede in de fabrieken, deze
komen mijn laboratorium plunderen en vinden gemakkelijk buit, waar
bezoldigingen verre beneden de bekwaamheid van het personeel zijn.
Nog pas zijn mij de twee bekwaamste assistenten onmiddellijk na elkaar
door een fabriek ontnomen en noodzakelijk gevolg ervan is, dat eerlang
de begeerige blik ook op den amanuensis van het cryogeen laboratorium
20
zal worden geslagen.
Onnes doelde op de ‘metaaldraadgloeilampenfabriek’ Philips te Eindhoven. Gerard
Philips had in 1914 als reactie op de Nederlandse octrooiwet van 1910 (voor die
21
tijd was kennis vrij) een eigen onderzoekslaboratorium gesticht, waarvoor Onnes'
assistent Gilles Holst als directeur was aangetrokken. Ook Ekko Oosterhuis, de
Deense fysicus Sophus Weber en de chemicus Filippo (die zo goed had geholpen
bij het isoleren van edelgassen) maakten dat jaar de overstap van Leiden naar het
NatLab. P.G. Cath, A.Th. van Urk en F.M. Penning zouden weldra volgen. Onnes
had de uittocht min of meer over zich afgeroepen. ‘Ik heb Philips - een oud-leerling
uit Delft van mij - voor eenige jaren de raad gegeven wetenschappelijke gevormde
jongelui van aanleg aan zijn fabriek te verbinden,’ schreef hij in 1914 vanuit zijn
Zwitserse vakantieadres naar Van der Waals. ‘Nu kaapt hij mij [...] de beste
assistenten af. Er ligt een mooie toekomst in deze richting voor de jongelui en ik
mag mij over allen verheugen. Ook moeten de jongeren uitvliegen, maar ik zag ze
liever langzamer op elkaar volgend hun bestemming inrichten. 't Wordt op deze
22
wijze al moeilijker assistenten te vinden.’
Maar de betrekkingen tussen Leiden en Eindhoven, waar Holst in zijn speurtocht
23
naar ‘de formule van de gloeilamp’ een academische ambiance nastreefde, waren
van meet af aan prima. Men hielp elkaar als dat zo uitkwam - beide laboratoria
hadden interesse in edelgassen - en in 1915 leende Holst een Leidse galvanometer
met toebehoren en wat stukjes goud. Casimir, die in 1942 vanuit Leiden de overstap
naar het NatLab maakte,
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benadrukte dat Holst een totaal ander type directeur was dan Kamerlingh Onnes,
24
dat in Eindhoven minder nadruk lag op precisiemetingen dan in Leiden. Inderdaad
was Holst minder dominant dan Onnes. Toch valt de stelling te verdedigen dat in
25
het Philips NatLab een Leidse atmosfeer heerste. Die ‘geïndustrialiseerde’ productie
van onderzoeksresultaten is onder Kamerlingh Onnes in Leiden begonnen. Ook in
Eindhoven werkte iedereen samen binnen een georkestreerde aanpak, werden
welgedefinieerde doelen gekozen, stond diepgaand inzicht voorop. Vanaf 1916
organiseerde Holst in het NatLab colloquia en hij nodigde Paul Ehrenfest, die in
1912 in Leiden Lorentz als hoogleraar theoretische natuurkunde was opgevolgd,
uit om in Eindhoven colleges te komen geven.
Al in 1902, nog vóór Siertsema's vertrek naar Delft, had Onnes het aanstellen
van een extra conservator bepleit. Zes jaar later - inmiddels was Kuenen als tweede
hoogleraar in de experimentele natuurkunde naast Onnes benoemd - was die (vaste)
positie nog steeds niet binnen. Voor de goede orde zette Onnes mei 1908 alle taken
nog eens uiteen. Conservator één rook naar smeerolie en vet: ‘De regeling van het
dagelijks toezicht op het ondergeschikt personeel, de verzorging van machinerieën
en hulpmiddelen, de regeling van al de voorzieningen [...], het geheele technisch
beheer in een woord, vordert, dat mij een hoogst bekwaam conservator ter zijde
staat die al zijn krachten aan die taak kan geven.’ August Crommelin, telg uit een
aristocratische familie, zou in 1909 de baan krijgen (na twee jaar als assistent de
functie al min of meer te hebben uitgeoefend).
Conservator twee had hersens: ‘Even onmisbaar,’ aldus Onnes, ‘is voor mij een
conservator die voor mij dat wetenschappelijke werk verricht, wat ik noodig heb om
de leiding van het laboratorium naar den eischen van den tijd te voeren.’ Toegespitst:
controle van de berekeningen en bewerkingen die aan lager personeel werden
toevertrouwd, het beheer van het wetenschappelijk archief en het volgen van de
nieuwste ontwikkelingen met het oog op mogelijke Leidse dissertaties. Een
theoretische baan, bedoeld voor ‘een wetenschappelijke hulpkracht van beproefden
26
aanleg en bekwaamheid’. Op het lijf geschreven van Willem Keesom, sinds 1904
Onnes' assistent. Ook niet-wetenschappelijke taken zaten in zijn pakket:
personeelszaken, het beheer van de bibliotheek, toezicht op de tekenkamer, de
redactie van de Communications (inclusief contacten met de drukker) plus het
regelen van ruilabonnementen met het buitenland, en het onderhouden van contacten
met de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek.
Geven we de tussenstand in 1910 - Onnes werd dat jaar 57. P.W. Janssen was
overleden en de steun van het tweede Janssenfonds, door zijn zoon voortgezet,
was teruggebracht tot ƒ 500 per jaar. Dat was ontoereikend om
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mensen als Keesom aan Leiden te binden. In 1908 had Onnes zich dan ook
gedwongen gezien uit eigen zak duizend gulden bij te passen, en dat zonder één
‘betaalde nevenbetrekking’. Gelukkig was toen het vloeibare helium nabij en zouden
nieuwe geldschieters zich spoedig melden. De staf per september 1910: Kamerlingh
Onnes en Kuenen; Keesom (eerste conservator) en Crommelin (tweede conservator);
vijf assistenten: W.J. de Haas, S.W. Visser, G.J. Lorentz (dochter van H.A. Lorentz),
C. Dorsman en J.A. Volgraff; amanuensis Flim, instrumentmaker Kesselring en
custos Kouw. Waar overig natuurkundig Nederland min of meer pas op de plaats
had gemaakt, was Leiden in vergelijking met 1900 een hoogleraar en een conservator
rijker. Ook in Duitsland, en vooral Amerika, ging de academische fysica er in die
27
periode op vooruit.

Een laboratorium met een welhaast kosmopolitisch karakter
Vloeibaar helium zoog buitenlandse bezoekers bij bosjes naar Leiden, maar ook
vóór 1908 waren er volop internationale contacten. Trekker was het cryogeen
laboratorium, dat vanaf 1896 zijn vruchten begon af te werpen en waarover Nature
zich datzelfde jaar zeer lovend had uitgelaten. Tot de eerste buitenlandse gasten
behoorden de Russische fysici Stoletov en Sokolov. Zij kwamen langs in de zomer
van 1895 en hadden geluk dat de cascade het bij een demonstratie niet liet afweten.
Onnes kende Stoletov, vader van de Moskouse school waartoe ook Goldhammer
en Lebedev (de ontdekker van het verschijnsel lichtdruk) behoorden, uit zijn tijd in
Heidelberg, en ook had de Rus in het debat over het bestaan van continuïteit tussen
gas en vloeistof de zijde van Van der Waals en Onnes gekozen. Hij was dus welkom
en weer terug in Moskou schreef Stoletov op verzoek van Onnes een
aanbevelingsbrief voor Kuenen, die in Dundee hoogleraar kon worden - twintig à
dertig drukregels in de derde persoon zou mooi zijn, instrueerde Onnes de twintig
28
jaar oudere coryfee.
December 1897 kwam Stoletovs leerling Kasterin voor een halfjaar naar Leiden
29
om er optisch onderzoek te doen. Training krijgen in cryogene technieken, wat
nadrukkelijk ook in de bedoeling lag, kwam er niet van in het Leidse koudeloze
tijdperk - uitstel van het bezoek met bijna twee jaar had niet mogen baten. Kasterin
wist zijn onderzoek niet te voltooien en Onnes schreef hem herhaaldelijk (soms in
het Russisch, een taal die hij zich tijdens Kasterins verblijf in Leiden min of meer
eigen had gemaakt) of hij niet alvast een voorlopig artikel wilde sturen dat dan aan
de Akademie kon worden aangeboden. Pas in 1900 kwam de Rus met een publicatie
over de brug (zijn bijdrage aan het 25-jarig jubileum van Lorentz' proefschrift), maar
een terugkeer naar Leiden zat er niet in.
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Na deze valse start deed Fritz Hasenöhrl uit Wenen, die in november 1898 bij Onnes
zijn opwachting maakte, het heel wat beter. Hasenöhrl, een leerling van Boltzmann,
verrichtte in Leiden als betaald assistent onderzoek naar de diëlektrische constante
van vloeibare zuurstof en stikstofoxide. Geschikte assistenten waren zeldzaam en
Onnes zal een uitgesproken talent als Hasenöhrl - al betwijfelde Boltzmann zijn
30
ijver: ‘Hoffentlich macht er mir keine Schande’ - met open armen ontvangen hebben.
De Oostenrijker rondde zijn onderzoek wel af met een publicatie, die Onnes
september 1899 in de Akademie aanbood en die ook zijn weg vond naar de
31
Communications.
Vervolgens kon Onnes de ene na de andere buitenlandse onderzoeker in Leiden
aan het werk zetten. Het is goed mogelijk dat de Naturforscherversammlung van
december 1898, een internationaal congres in Düsseldorf waar ook Onnes, Lorentz
en Zeeman van de partij waren, Leiden extra in de schijnwerpers heeft gezet. Vanaf
dat moment vermeldde Onnes in zijn jaarverslagen aan de curatoren trouw de
buitenlandse gasten die zijn laboratorium aandeden, van Ramsay en Rutherford tot
Boltzmann en Bohr, van Kelvin en Kármán tot Joffe en Jeans, van Fermi en Franck
tot Meissner en Millikan. Iedereen wilde het unieke cryogeen laboratorium van
Leiden met eigen ogen bekijken en Onnes was de gastvrijheid zelve, ook door logies
aan te bieden.
Die houding legde hem geen windeieren. De Association Internationale du Froid,
opgericht in het najaar van 1908 (zie hoofdstuk 22), verstrekte het Leidse
laboratorium vele duizenden francs aan subsidie en Onnes had de pech dat net
toen die vereniging op initiatief van de Franse industrieel en ingenieur Georges
Claude (in 1902 oprichter van L'Air Liquide) 100.000 franc (bijna ƒ 50.000) ter
beschikking wilde stellen om tal van internationale onderzoekers in Leiden cryogene
projecten te laten uitvoeren, de Eerste Wereldoorlog roet in het eten gooide. Een
andere industrieel, de Belgische sodaproducent Ernest Solvay, had Onnes in 1912
32
ook al 5000 franc toegestopt om zo het ‘labeur passioné’ te Leiden te steunen.
Kennelijk had Onnes op de eerste Solvay-conferentie voor de wereldtop in Brussel,
die de Belg het jaar ervoor had geïnitieerd (zie hoofdstuk 27), fysici zijn
koudelaboratorium onder de warme aandacht weten te brengen.
Onnes' buitenlandse assistenten en gastonderzoekers kwamen uit alle
windstreken: van Engeland tot Rusland, van Zweden tot Spanje, van Amerika tot
Japan. Meestal ging het om jonge fysici die Onnes aanvankelijk inzette in zijn Leidse
programma, gestuurd door de theorieën van Van der Waals. Maar het kwam, zeker
in het tijdperk van het vloeibaar helium, steeds vaker voor dat buitenlandse arrivés
Onnes' cryogeen laboratorium benutten om
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hun eigen onderzoek tot lage temperaturen uitte breiden. Zo kwam Madame Curie
juli 1911 naar Leiden om de straling te bepalen van radium bij temperaturen van
33
vloeibare waterstof - de stralingsintensiteit bleef ongewijzigd. Soms namen
bezoekers kisten met eigen apparatuur en toestellen mee, zoals Henri Becquerel
of Pierre Weiss. Als extra service schakelde Onnes in zijn laboratoriumboekje tijdelijk
over op Frans, Duits of Engels.
Dat de buitenlandse inbreng in het Leidse laboratorium substantieel is geweest
mag blijken uit de stroom artikelen die al die verblijven hebben opgeleverd. Vanaf
de publicatie van Fritz Hasenöhrl in 1899 tot Onnes' vertrek als hoogleraar-directeur
in 1924 was bij een kwart van de Communications een buitenlandse onderzoeker
betrokken. In vergelijking met Utrecht, Amsterdam en Groningen droeg de Leidse
experimentele fysica een welhaast kosmopolitisch karakter. De komst van Ehrenfest
(in 1912), die in Wenen bij Boltzmann studeerde en in St. Petersburg onder Joffe
werkte, heeft aan die sfeer zeker extra bijgedragen.

Een paternalistische dictator met sociaal gevoel
Hoe behandelde Kamerlingh Onnes zijn assistenten en collega's? Aan het
Steenschuur was Onnes' wil wet, daar kon geen misverstand over bestaan. Kuenen,
zijn eerste leerling, mocht in 1904 memoreren hoe in 1887 zijn onderzoeksonderwerp
‘bij gemeenschappelijk overleg’ in de kamer van de hoogleraar-directeur was
34
vastgesteld, anderen herinnerden zich een autocratischer baas. Gilles Holst schreef
in 1913 aan Adriaan Fokker, een bevriend theoretisch fysicus: ‘Ik geloof dat je [...]
de verdienste van den groote HKO wel wat onderschat omdat hij toch zeker wel een
35
man is die een groote rol speelt al is het ook vaak die van badmeester’ - verwijzend
naar de Leidse cryogene vloeistofbaden. Casimir vond Onnes ‘een paternalistische
dictator’ die weliswaar ‘niet onbenaderbaar’ was en ‘bepaalde sociale contacten’
zeker op prijs stelde, maar bij wie het niet opkwam studenten en assistenten als
‘jongere collega's’ te beschouwen, laat staan als ‘zelfstandige onderzoekers’.
‘Dientengevolge was hij wel gerespecteerd en gevreesd,’ aldus Casimir in 1983,
‘maar in veel mindere mate bewonderd en geliefd.’
Zijn wijze van besturen was autoritair en zou vandaag niet meer worden
geaccepteerd, maar binnen het kader van die bestuurswijze was hij
correct, en hij verzuimde nooit de verdiensten van zijn ondergeschikten
te vermelden. Vast stond voor hem dat hij het programma van het
laboratorium bepaalde en dat alle resultaten onder zijn naam werden
36
gepubliceerd; alleen oudere medewerkers konden co-auteur zijn.
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Die laatste (onhoudbare) opmerking over de Leidse publicatiecultuur komt in het
hoofdstuk over supergeleiding aan de orde, hier bepalen we ons tot het Leidse
onderzoeksprogramma. Hetzelfde beeld van een dictatoriale Onnes is terug te
vinden in de memoires van Jan Burgers.
Burgers, die in Delft vele jaren hoogleraar in de aero- en hydrodynamica was en
37
in 1951 naar Amerika emigreerde, kwam in 1914 in Leiden aan. Hoewel zijn
belangstelling vooral naar de theoretische natuurkunde uitging, volgde hij in het
laboratorium bij Kesselring een cursus glasblazen. Januari 1916 werd hij assistent
van Onnes - Burgers hield zich naar eigen zeggen vooral bezig met het aflezen van
galvanometers in het kader van temperatuurbepalingen. Dat Onnes niet ontevreden
over hem was mag blijken uit de salarisverhoging die Burgers per 1 januari 1917
ontving (van ƒ 800 naar ƒ 1200), en uit Onnes' teleurstelling toen zijn assistent toch
38
voor theoretische natuurkunde koos.
Het probleem was, vond Burgers, dat Onnes zo vreselijk de baas speelde. In
1962, toen Thomas Kuhn Burgers in het kader van het Sources for the History of
Quantum Physics-project een interview afnam, zette deze Onnes neer als een man
die van zijn medewerkers, technici en assistenten totale inzet verwachtte, die
overgave aan het vak en overgave aan de hoogleraar-directeur tot norm verhief.
Zelfs Kuenen, sinds 1906 in Leiden collegahoogleraar in de experimentele
natuurkunde, kwam er niet aan te pas. ‘Onnes was toch zo'n autocraat,’ aldus
Burgers,
Hij stond Kuenen nooit toe eigen experimenteel werk te beginnen. Altijd
moest het passen binnen het programma dat Onnes had opgesteld. Voor
assistenten gold de regel dat je de hele dag in het laboratorium moest
werken, om 's avonds je data netjes in een opschrijfboekje bijeen te
brengen. In de weekends kwamen daar de weekrapporten nog bij. [...]
Maar in zijn hart was hij een goed mens en het was voor hem een
39
geweldige teleurstelling dat ik niet bleef maar naar Ehrenfest terugkeerde.
Na het interview liet Burgers zich tijdens een etentje met Kuhn nog ontvallen dat
het Keesom in Leiden niet was toegestaan röntgenexperimenten aan kristallen te
verrichten. Pas toen deze in 1917 eigen baas werd aan de Rijks Veeartsenijschool
(na een jaar: Veeartsenijkundige Hoogeschool), kwam het ervan.
Kamerlingh Onnes eiste dat zijn assistenten altijd klaarstonden, aldus Burgers in
zijn memoires. Het Burgersarchief in Delft herbergt een briefje uit november 1917
waarin Onnes desgevraagd Burgers laat weten dat deze ‘natuurlijk’ voor zijn doctoraal
vrij kan nemen ‘waar het noodig is, intus-
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schen zult gij 't wel zoo willen schikken, dat het werk [...] anders zoo min mogelijk
40
gestoord werd’.
‘Flirten met theorie was niet de bedoeling want de experimentele natuurkunde
nam je totaal in beslag,’ noteerde Burgers in zijn memoires. ‘Aan zo'n regime wenste
ik mezelf niet te onderwerpen, daarvoor was mijn interesse in theoretische problemen
te groot en trok ook Ehrenfest te hard.’ Maar de ‘afvalligheid’ wekte geen wrok en
toen Burgers in 1918 (nog voor zijn promotie!) hoogleraar in Delft kon worden, liet
Onnes, gevraagd om een referentie, weten dat deze kandidaat iemand was ‘waaraan
41
men iedere taak kan opdragen, welke hij het zijn roeping acht tot de zijne te maken’.
Na de benoeming bood Onnes aan dat, in geval Burgers de viscositeit van vloeibaar
helium wilde meten, hij aan zo'n experiment graag medewerking verleende. Burgers
toonde geen interesse in die ‘duffe’ onderneming - ‘weer een getal erbij in de tabel
met fysische constanten’ - maar de ontdekking van superfluïditeit in vloeibaar helium
in de jaren dertig deed hem beseffen dat hij met die afwerende houding een enorme
kans had verspeeld.

De trouwe en degelijke Willem Keesom
Wilhelmus Hendricus Keesom (1876-1956), zoon van een Texelse schapenboer,
studeerde in Amsterdam bij Van der Waals en trad in 1900 als assistent in dienst
bij Onnes. Afgezien van een intermezzo in Utrecht is hij zijn leven lang Leiden trouw
gebleven. Casimir, die hem van nabij heeft meegemaakt, noemde Keesom ‘een
typisch product van de “door meten tot weten”-leer’ maar vond tegelijk dat hij veel
meer was dan alleen een kundig experimentator: ‘Zijn kennis van de kinetische
theorie en van de thermodynamica was zeer grondig en hoewel zijn theoretisch
42
werk niet van veel fantasie getuigt, is het wel uiterst degelijk.’ Na zijn promotie in
1904 (bij Van der Waals, maar op Leidse metingen die hem een Leidse gouden
medaille hadden opgeleverd) was Keesom van 1909 tot 1917 Onnes' theoretisch
conservator en rechterhand. Pas toen lukte het hem in Utrecht een positie aan de
Rijks Veeartsenijschool te verkrijgen, zij het dat hij nog een jaar moest wachten
alvorens deze tot hogeschool werd opgewaardeerd. Als gewaardeerd natuurkundige,
zijn Texelse afkomst ten spijt, zal Keesom zich een betere positie hebben
voorgesteld.
Dat het zo lang duurde eer Keesom elders als hoogleraar aan de slag kon, lag
niet aan Onnes. Al in 1908, toen Van der Waals met emeritaat ging, schoof hij in
43
overleg met Lorentz Keesom naar voren als opvolger (J.D. van der Waals Jr. werd
benoemd). Toen Lorentz in 1912 naar Haarlem vertrok, en de Leidse faculteit besloot
ook ‘uitblinkende buitenlanders’ voor het hoogleraarschap theoretische natuurkunde
te polsen, stond Keesom op de
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voordracht achter Ehrenfest - die ja zei. In Heidelberg wilde Lenard de Nederlander
graag naast zich, als theoreticus, en opnieuw stond Keesom nummer twee. Maar
toen de onderhandelingen met nummer één afsprongen, werd de onfortuinlijke
Keesom door het Landesamt gepasseerd ten faveure van de uit Baden afkomstige
kanditaat nummer drie. Nadat ook Riga aan zijn neus voorbij was gegaan werd
44
Keesom gepolst voor Zürich; de vertrekkende Einstein beval hem in 1913 zeer aan.
Weiss, die in Zürich de experimentele fysica deed en regelmatig naar Leiden kwam
voor magnetische metingen bij lage temperaturen, vroeg Onnes om inlichtingen.
Ditmaal had Keesom de pech dat door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
de post in Zürich zo lang openbleef dat hij al lang en breed in Utrecht zat eer er
schot in de zaak kwam. In augustus 1917 schreef Onnes naar de Veeartsenijschool
dat volgens Weiss Keesom nog altijd serieus kans maakte op de post in Zürich en
gaf hem ter overweging er alsnog achteraan te gaan - al kon hij zich voorstellen dat
een verhuizing naar Zwitserland gelet op het talrijke gezin van Keesom (acht
45
kinderen) geen sinecure was.
In 1914 had Keesom in Utrecht ook al in de race gelegen voor de opvolging van
Peter Debije (die de in 1911 overleden Wind was opgevolgd, nadat Einstein had
bedankt). De baan ging naar Leonard Salomon Ornstein, in 1908 bij Lorentz
gepromoveerd en daarvoor assistent bij Onnes. Daarmee kwam automatisch
Groningen in beeld, waar Ornstein sinds 1909 lector in de mathematische fysica
was geweest (als opvolger van J.D. van der Waals Jr.). Tegenover Zeeman gaf
Onnes hoog op van Keesoms capaciteiten, en hij klaagde dat zijn conservator ‘te
laag werd ingeschat’.
Het heeft mij leed gedaan dat hij te Utrecht bij Ornstein is achtergesteld.
Maar dat hij in Groningen gepasseerd zou worden, zou toch wel een
schandaal zijn. Daarom vind ik de geringschatting ook zo ergerlijk, die uit
de artikelen van Zernike blijkt.
Onnes vond Frits Zernike, in Amsterdam opgeleid als chemicus, ‘over het paard
getild’ en riep Zeeman op de Groningse kandidatuur van Keesom openlijk te
46
steunen. Het mocht niet baten. Groningen koos voor Zernike, iemand met weinig
ontzag voor autoriteit. Samen met Ornstein had hij zojuist een baanbrekend artikel
gepubliceerd op het gebied van statistische mechanica. In 1930 zou Zernike de
fasecontrastmicroscoop bedenken, in 1953 bekroond met de Nobelprijs voor de
natuurkunde.
Waarom deze miskenning? Waarschijnlijk is Keesoms streng katholieke
47
achtergrond hem tot nadeel geweest. Toen Poelhekke met de publicatie van zijn
brochure Het Te-kort der Katholieken in de Wetenschap in 1900 voor
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veel rumoer zorgde en er een vereniging kwam (voorloper van het Thijmgenootschap)
met als doel juist die katholieke emancipatie te bevorderen, was Keesom direct van
de partij. Een uitgesproken en actief katholiek kwam in begin twintigste-eeuws
academisch Nederland niet makkelijk aan de bak. Bij de vacature Wind in 1911
mocht zelfs een stevige katholieke lobby voor de kandidatuur van Keesom niet
48
baten - Pieter Debije werd benoemd. Enkele maanden later, toen de vacature
Lorentz speelde, schreef Wander de Haas (zojuist bij Onnes gepromoveerd en
getrouwd met Berta Lorentz) vanuit het Bosschalaboratorium te Berlijn dat Keesom
toch vooral voor Leiden moest kiezen en niet voor de een of andere katholieke
universiteit. ‘Klagen katholieken altijd dat ze achtergesteld worden, moet je deze
49
kans wel grijpen!’

De twee kamertjes van Lorentz
50

Ten slotte Lorentz. Die behoorde dan wel niet tot Onnes' staf, hij had wel veel met
hem te maken. Lorentz had in 1883 het grote college van de zieke Onnes blijvend
overgenomen en van die molensteen raakte hij pas verlost toen in 1906 Kuenen in
Leiden terugkeerde. Lorentz was de goedheid zelve en altijd vol begrip voor alles
en iedereen, daar was iedereen het over eens. En toch ging hij in 1912 naar Haarlem,
om conservator bij Teylers Museum te worden. Hoe kwam dat?
Wie afgaat op de herinneringen van Berta de Haas-Lorentz, oudste dochter van
Lorentz en eveneens fysicus, moet haast wel concluderen dat Kamerlingh Onnes
zijn trouwe collega de voet dwars had gezet. In H.A. Lorentz: Impressions of his
Life and Work, een bundel uit 1957, suggereerde De Haas-Lorentz dat haar vader
in 1911 het aanbod om in Haarlem curator van Teylers Fysisch Kabinet te worden,
en tevens secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (die
aan de overkant van het Spaarne zetelde), mede had geaccepteerd omdat hem in
Leiden vijf jaar eerder een streek was geleverd. De Haas-Lorentz over het incident
rond haar vader, dat rond 1910 zou hebben plaatsgevonden:
Het laboratorium kreeg een nieuwe aanbouw met een collegekamer,
een kamer voor Lorentz, een voor zijn assistent en twee kleine
proevenkamers, bedoeld voor Lorentz' persoonlijk gebruik. Aan zo'n
accommodatie had het hem ontbroken, hij had erom gevraagd en nu was
het zover. Hij hield ervan te experimenteren, gewoon uit plezier. Wellicht
als gevolg van een misverstand werden die twee kamers ‘tijdelijk’ bij het
grote laboratorium gevoegd. Ik herinner me levendig hoe teleurgesteld
mijn vader was over deze ‘administratieve maatregel’. Maar er werd niet
over gesproken. Mijn vader prefereerde, al dan niet terecht, de vrede te
51
bewaren en geen opschudding te wekken, tenzij het niet anders kon.
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In zijn autobiografie Het toeval van de werkelijkheid (1983) voegde Hendrik Casimir,
een leerling van Lorentz' opvolger Paul Ehrenfest (en in 1942 vriend en vijand
verrassend met zijn oversteek naar Philips), hier aan toe: ‘Ik ben geneigd te denken
dat Kamerlingh Onnes die kamertjes gewoon heeft ingepikt; in elk geval zou het
52
hem geen moeite hebben gekost de zaak te redresseren.’
Dat is een aantijging die door de bronnen niet wordt ondersteund. Onnes, die
naast het op poten zetten van een eersteklas onderzoekslaboratorium, ook al
vanwege zijn wankele gezondheid, niet echt zat te wachten op tijdrovend onderwijs
aan de medici, heeft zich, al dan niet schuldbewust, meermalen ingespannen om
Lorentz te ontlasten. Aanvankelijk tevergeefs. Juni 1895 probeeerde hij zijn talentvolle
assistent Kuenen voor het Leidse laboratorium te behouden door hem - bij monde
53
van het faculteitsbestuur - voor te dragen als lector. Omdat begrotingsvoorstellen
per 1 mei ingediend moesten worden kon de minister er gemakkelijk onderuit: kom
volgend jaar maar terug, was de reactie uit Den Haag. Kuenen kon zo lang niet
wachten en vertrok naar Groot-Brittannië.
Het volgende cursusjaar - Kuenen was inmiddels hoogleraar in Dundee - was
Onnes wel op tijd met Pieter Zeeman. Met een jaarwedde van ƒ 1500 was Zeeman
ƒ 500 goedkoper dan Kuenen, dus wat lette de minister? Maar opnieuw leek Den
Haag niet van zins de voor Lorentz bevrijdende lector aan te stellen. Toen Zeeman
najaar 1896, kort na zijn ontdekking van het splijten (verbreden) van licht door
magnetisme, een aanbod uit Amsterdam kreeg, ging Onnes, nadat brieven van de
faculteit aan de curatoren niets hadden uitgehaald, persoonlijk bij de minister langs
om deze er alsnog toe te bewegen de Zeeuw als lector naast Lorentz voor Leiden
te behouden - om opnieuw nul op het rekest te krijgen. Ook Onnes' poging om via
het Leidsch universiteitsfonds ƒ 500 per jaar te regelen en aldus Zeeman ‘buiten
bezwaar van 's Rijks schatkist’ de ‘persoonlijke titel’ van lector te bezorgen, liep op
54
niets uit. Voor Lorentz waren de druiven extra zuur: eerder dat jaar had hij een
aanbod afgeslagen om in Utrecht hoogleraar mathematische fysica te worden. De
verhouding met Onnes was, lichtte de Leidse theoreticus zijn besluit aan de Utrechtse
55
hoogleraar W.H. Julius toe, ‘zo aangenaam’ als hij zich ‘maar wensen kon’.
Nadat het in 1897 weer misging - de lector was terug op ƒ 2000 - liet Onnes het
er een paar jaar bij zitten. Lorentz intussen begon steeds meer hinder van zijn
onderwijs aan de medici te ondervinden. In 1898 bezocht hij, net als Onnes, de
Naturforscherversammlung te Düsseldorf. Dit eerste buitenlandse congres, waar
hij wetenschappelijke contacten aanknoopte met diverse Duitse collega's, smaakte
naar meer. Twee jaar later gaf Lorentz in
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Parijs op het internationaal natuurkundig congres een doorwrocht theoretisch
overzicht van alle magneto-optische verschijnselen, inclusief het Zeeman-effect. Bij
die gelegenheid sloot hij vriendschap met de mathematische fysicus Henri Poincaré.
Als je ster internationaal zo rijst valt het niet mee na terugkeer in Leiden
eerstbeginnende medici te assisteren bij het omgaan met kijkers of ampèremeters.
Dus waagde de faculteit, ongetwijfeld aangespoord door Kamerlingh Onnes, in
zijn begrotingsvoorstellen voor 1901 (ingediend rond 1 mei 1900) een nieuwe poging.
Het idee was om conservator Siertsema tot lector te promoveren (bij hetzelfde
salaris) en een deel van de beheerstaken van het laboratorium over te hevelen naar
een nieuw te benoemen assistent (die ƒ 1000 zou krijgen). Om de minister voor
verkeerde gedachten te behoeden legde Onnes nog eens uit waarom hij als
hoogleraar natuurkunde niet zélf dat onderwijs voor de medici voor zijn rekening
nam, zoals ook in Groningen, Utrecht en Amsterdam het geval was. ‘Er bestaat een
groot verschil,’ schreef hij bij monde van de faculteit, ‘tussen de natuurkundige
laboratoria aan die universiteiten en het Leidse.’ Het laatste was een ‘uitgebreide
werkplaats van wetenschappelijk onderzoek’ die jonge natuurkundigen uit het
buitenland naar Leiden lokte. ‘Een dergelijke werkplaats stelt aan de Directeur zó
zware eisen, dat er geen sprake van kan zijn dat de Heer Kamerlingh Onnes, naast
de lessen die hij voor de studenten in de wis- en natuurkunde geeft’, ook nog
onderwijs aan medici zou kunnen geven, afgezien van ‘wellicht’ een gedeelte van
het jaar een college van één uur per week om de gezichten van de studenten te
leren kennen.
Op zijn eigen begroting voor 1901 deed Onnes een opmerkelijke geste. Hij vroeg
deze keer geld voor een elektrische installatie en een machinegebouw. Maar, zo
zei hij er direct bij, tegelijk steunde hij de oproep van de faculteit om via het aanstellen
van een lector Lorentz te ontlasten. Mocht er geen geld zijn om de theoretische én
de experimentele fysica te bedienen, zo liet Onnes weten, dan deed hij in het belang
van ‘de natuurkunde in haar geheel’ graag een stapje terug.
Vanuit Lac de Champex, waar Onnes die zomervakantie was neergestreken om
te kuren, schreef hij in augustus aan Lorentz dat het waarschijnlijk weer niet ging
lukken. Het nieuwe ziekenhuis van Utrecht zou te zwaar op de staatsbegroting
drukken. ‘Het is toch meer dan ellendig,’ aldus Onnes, ‘dat elke poging om tot een
rationele oplossing in deze richting te komen [een lectoraat erbij] schipbreuk lijdt.’
In een uiterste poging de zaak voor Lorentz te redden verklaarde Onnes zich bereid
de extra assistent die conservator Siertsema moest ontlasten ‘op te offeren’. ‘Doen
wij dit voorstel,’ schreef hij aan Lorentz, ‘dan kost de benoeming van de lector de
minister
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geen cent en komt het dus alleen op zijn goede wil aan.’ Tegen zo'n genereus
gebaar kon Den Haag geen nee zeggen. Per 1 januari 1901 was Siertsema lector
en was Lorentz een groot deel van zijn onderwijs aan de medici kwijt. Spijtig alleen
dat Siertsema in 1904 naar Delft vertrok en als lector in Leiden geen opvolger kreeg.
Vrijwel de volle mep van het onderwijs aan de medici schoof weer naar Lorentz.
Op dat moment had Lorentz, inmiddels Nobelprijswinnaar, er genoeg van. Eerder
had hij een aanbieding om in Wenen, waar Ernst Mach in 1901 was teruggetreden,
hoogleraar te worden laten lopen - Siertsema was net benoemd als lector. Maar
toen eind januari 1905 - Siertsema was naar Delft - Röntgen persoonlijk naar Leiden
afreisde om Lorentz te vragen in München zijn collega in de theoretische natuurkunde
te worden, overwoog deze serieus op die aantrekkelijke aanbieding (alleen onderwijs
aan gevorderde fysici) in te gaan. Dat hij die interesse veinsde om zijn positie in
Leiden te verbeteren, een ook toen beproefde tactiek, lijkt niet waarschijnlijk. Hoe
dan ook, in de faculteitsvergadering van 29 januari zei Lorentz onder twee
voorwaarden te willen blijven: een eigen assistent voor theoretische natuurkunde
56
en geen medici meer.
De faculteit schreef via de curatoren aan de minister met ‘verklaarbare ontsteltenis’
van Lorentz' mogelijke vertrek kennis te hebben genomen en sprak van ‘een zware
slag, ja een ware ramp’. De oplossing werd door Kamerlingh Onnes aangedragen:
Kuenen uit Dundee terug naar Leiden halen en als tweede hoogleraar experimentele
natuurkunde het onderwijs aan de medici te laten verzorgen. Twee vliegen in één
klap, zal Heike gedacht hebben. Ook de naam Zeeman was gevallen, maar die kon
niet tippen aan de onderwijservaring van Kuenen en zijn optische onderzoek paste
57
niet in het Leidse programma. Na wat gesteggel over geld - voor een jaarwedde
van ƒ 4000 wilde Kuenen, die in Dundee 550 pond (circa ƒ 6600) kreeg, niet komen
- kwam de benoeming rond en eind 1906 was Lorentz definitief van zijn medici
verlost. Ook kon hij toen een eigen instituutje voor theoretische fysica betrekken.
Op de faculteit had Lorentz daar niet om gevraagd. Het was Onnes die het mei 1905
op zijn eigen begroting voor experimentele natuurkunde had opgevoerd. Een
collegiale geste, ingegeven door het dreigende vertrek van zijn vriend naar München.
In 1905, toen het erom spande of Lorentz naar München zou vertrekken, kreeg
Onnes toestemming de smederij uit het voormalige gasmotorgebouw, schuin achter
het hoofdgebouw op de hoek van de Langebrug en de Zonneveldsteeg (nu -straat),
over te hevelen naar alweer een nieuwe aanbouw. Om Lorentz te paaien besloot
Onnes het leeggekomen gebouwtje te verbouwen tot een kleine collegekamer en
twee werkkamers voor de hoogleraar theore-

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

332
tische natuurkunde en zijn assistent. November 1906 kon Lorentz zijn theoretisch
instituut betrekken en hoefde hij niet langer boven een lawaaiige koudefabriek
college te geven. Toch bleef er iets te wensen over: een ruimte om zelfstandig te
kunnen experimenteren, en een werkplaats om onderdelen voor proefopstellingen
te maken. Onnes had hem direct bij zijn aantreden in 1882 de gelegenheid tot
experimenteren geboden, maar na een enthousiast begin was Lorentz er vanwege
het grote college en de bijbehorende practica niet meer aan toegekomen. Een
‘privaatlaboratorium’ voor Lorentz op de eerste verdieping van het hoofdgebouw
was in Onnes' definitieve herinrichtingsplannen van 1884 bij gebrek aan ruimte
gesneuveld.
Nadat Lorentz en zijn assistent november 1906 hun instituut voor theoretische
fysica hadden betrokken, diende Kamerlingh Onnes bij de curatoren het verzoek in
tot het bouwen van ‘een lokaal voor proeven en werkplaats, grenzende aan de
collegezaal voor theoretische natuurkunde’. Een blik op de plattegronden van voor
en na die verbouwing leert dat het niet om aparte kamers ging, wat je uit de
opmerkingen van De Haas-Lorentz en Casimir geneigd bent te denken, maar om
een aanbouw die het oude gasmotorgebouw aan de zijde van de Langebrug letterlijk
in lijn bracht met de rest van de natuurkundevleugel langs die straat. Dat die snelle
uitbreiding van het instituut voor theoretische fysica een uitvloeisel was van ‘de
dreiging München’ ligt voor de hand. Of Heike aan Lorentz heeft gevraagd of deze,
net als in 1882, soms experimenteren wilde, of dat het omgekeerd Lorentz was die
daarover bij Heike een balletje opgooide, is onduidelijk. Zeker is dat Lorentz in 1883
veel schik beleefde aan het zelf proeven doen, en zeker is ook dat hij daar sinds
de komst van Kuenen, eind 1906, weer tijd voor had.
58
De zomer van 1907 werd met de aanbouw begonnen - dat gaf de minste overlast.
In oktober was het werk klaar, maar dat betekende niet dat Lorentz onmiddellijk het
volle profijt van zijn proevenkamer en werkplaats kon trekken. Bij gebrek aan geld
liet de inrichting van beide ruimtes zeer te wensen over, zodat Lorentz er weinig
kon uitrichten. De eerstvolgende jaren kwam in die situatie nauwelijks verbetering.
Weliswaar werden in 1908 de muren van de aanbouw betegeld en werd de ruimte
volgens het bestek ‘onderhoud en herstellingen’ van dat jaar aangesloten op het
‘bellentoestel’ (wellicht een telefoonvoorziening) maar in 1913, zes jaar na oplevering,
liet Onnes curatoren weten dat het in de proevenkamer en werkplaats van de
hoogleraar theoretische fysica - sinds een jaar niet langer Lorentz maar Paul
Ehrenfest - nog altijd ontbrak aan een zuurkast, aan gas- en waterleidingen, aan
elektrische gelijkstroom en aan hoogdruk en laagdruk. Voorwaar een onthutsende
opsomming.
Lorentz zal over deze gang van zaken zeer gefrustreerd zijn geweest: be-
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loofd waren hem een proevenkamer en een werkplaats maar meer dan een veredelde
fietsenstalling was het niet geworden. Toen het theoretisch instituut er in 1921 een
verdieping bij kreeg, door Onnes op een maandagmorgen voorafgaand aan Lorentz'
vaste college met een ‘eenvoudige plechtigheid’ in gebruik gesteld, heetten
proevenkamer en werkplaats inmiddels ‘portaal’ en ‘vestibule’. Lorentz, die in Haarlem
als curator van Teylers Fysisch Kabinet sinds 1912 naar hartelust kon
experimenteren, zal met enige bitterheid van dit ‘redresseren’ - om de term van
Casimir te gebruiken - kennis hebben genomen.
Droeg Onnes schuld aan deze treurigheid? Van zijn ‘materieel subsidie’ kon hij
geen zuurkast voor het instituut theoretische natuurkunde bekostigen, klaagde hij
in 1913. In diezelfde brief aan de curatoren kwam hij ten behoeve van de
Hoofdopzichter der Rijksgebouwen met zijn jaarlijkse waslijst aan ‘onderhoud,
verbeteringen, herstellingen en vernieuwingen’. Daarop prijkten 75 zaken het
meubilair betreffende, en een even groot aantal sloeg op het gebouw. In
samenspraak met de Hoofdopzichter werd ieder jaar een (bescheiden) keuze
gemaakt, en kennelijk hadden Lorentz' proevenkamer en werkplaats weinig prioriteit.
Heeft Onnes zich voldoende uitgesloofd? Onduidelijk is in hoeverre Lorentz bij hem
aan de bel heeft getrokken. Dat was niet zijn stijl. Volgens dochter Berta - van 1908
tot 1910 Onnes' assistent en dus bekend met de laboratoriumsituatie - werd er niet
over gepraat omdat haar vader geen ‘opschudding’ wilde.
En Onnes had wel wat anders aan zijn hoofd. Ondanks herhaalde toezeggingen
was de linkervleugel van het laboratorium aan het Steenschuur, waar de
anorganische chemie zetelde, nog altijd niet ontruimd en sinds de komst van Kuenen
in 1906 kampte het Natuurkundig Laboratorium met een ‘schreeuwend’ ruimtegebrek.
‘Verbijsterd’ deed Onnes jaarlijks in bloemrijk proza verslag van zijn ‘toenemende
ellende’. Ook werd in die periode het helium bedwongen. Lange tijd herbergde het
Steenschuur het koudste plekje op aarde en dat succes wilde Onnes uitbuiten,
nationaal en internationaal. In 1911 kwam daar de ontdekking van de supergeleiding
nog bij. Voor Onnes waren het gouden jaren, na een aanloop van een kwart eeuw
was het oogsten geblazen.
Duidelijk is dat Kamerlingh Onnes zijn vriend Lorentz tweemaal de gelegenheid
heeft geboden zelfstandig te experimenteren. Beide keren ging het jammerlijk mis.
In 1883 bleek Onnes fysiek niet bij machte de opbouw van zijn cryogeen laboratorium
te combineren met tijdrovend onderwijs aan medici, waarna Lorentz zo collegiaal
was in te springen. En in 1907 kreeg Lorentz een proevenkamer en werkplaats
zonder inventaris. In het eerste geval duurde het zeventien jaar eer Onnes een
lector wist binnen te slepen
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die Lorentz kon ontlasten, en ging er nog eens zes jaar overheen eer de komst van
Kuenen een werkelijke oplossing inhield - gebrek aan geduld kan Lorentz moeilijk
verweten worden. Ook de tweede keer heeft Onnes zijn best gedaan - voor pogingen
tot obstructie ontbreekt iedere aanwijzing - maar toen het opnieuw niet opschoot
vertrok Lorentz in 1912 naar Haarlem. Overigens zonder dat de vriendschap eronder
leed.
En het verhaal van Berta? Het mag duidelijk zijn dat van gestolen kamertjes geen
sprake was. Lorentz' dochter noteerde haar herinnering vijftig jaar na dato. Het
geheugen is een fantastisch instrument, het opent de schitterendste vergezichten,
maar betrouwbaar is het niet.
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22 Dienstbaar, maar niet van harte
In 1907 kreeg Leiden een gemeentelijk elektriciteitsnet. Aanleiding voor de lokale
afdeling van de Maatschappij van Nijverheid om een tentoonstelling ‘van electriciteit
in woning en ambacht’ te organiseren. Of Kamerlingh Onnes bij de voorbereiding
wilde helpen. De reactie van de hoogleraar-directeur van het Natuurkundig
Laboratorium liet bijna vier weken op zich wachten. Na nogmaals te zijn gevraagd,
schreef hij de Maatschappij terug dat hij er geen tijd voor had: ‘te veel van mijn
werkkracht wordt gevorderd om mijn tegenwoordige taak te vervullen.’ Wel stelde
hij toestellen beschikbaar voor een lezing in de Stadsgehoorzaaal over
elektrotechniek door zijn oud-instrumentmakersleerling Blom, inmiddels
1
opgeklommen tot ingenieur.
Negen jaar eerder was Onnes aangezocht om zitting te nemen in een
Staatscommissie der Stoomtoestellen die (overeenkomstig een april 1896 ingevoerde
wet) tot taak had om te onderzoeken of het ‘Rijkstoezicht op stoomtoestellen andere
2
dan stoomketels’ voldeed. Juli 1900 was de eindvergadering in Den Haag en in
een brief aan C.W. Janssen, via wie de correspondentie over het Janssenfonds
liep, vatte Onnes zijn mening over dit soort lidmaatschappen nog eens krachtig
samen: ‘Hoe eervol het mag zijn van het gewone werk door Regeeringsopdracht te
worden afgeroepen, ik meen mijn krachten het nuttigst te gebruiken door ze aan de
3
bloei van het laboratorium te wijden.’ April dat jaar, toen hij voor de commissie
berekeningen moest maken, had Onnes zich bij Van der Waals ook beklaagd: ‘Met
deze commissie hoop ik dan eindelijk mijn dienstplicht tegenover de Regeering te
4
hebben afgedaan.’
Dat Kamerlingh Onnes het liefst in zijn cryogeen laboratorium vertoefde, was ook
de ervaring van de wiskundige (en historicus van de wiskunde) Dirk Jan Struik
(1894-2000). Van 1912 tot 1916 studeerde Struik in Leiden en in zijn
(ongepubliceerde) memoires noteerde hij over de colleges die hij er volgde: ‘We
had to attend once a week a lecture by Kamerlingh Onnes, who hated to leave his
5
lab and demonstrated it by reading his notes in as dull a way as possible.’
Een cryogeen laboratorium van wereldformaat opbouwen, aan die missie
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had Onnes zijn handen vol en daarvoor moest alles wijken. Zijn wankele gezondheid
verschafte hem een extra alibi nevenactiviteiten uit de weg te gaan. De Nederlands
Hervormde Kerk, de liberalen, de Leidse ambachtsschool, Mathesis Scientiarum
Genetrix (van genootschap getransformeerd tot beheerder van een technische
avondschool), de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en andere maatschappelijke
organisaties: ze wisten Onnes niet voor bestuursfuncties te strikken. En terwijl
Lorentz regelmatig populariserende voordrachten hield, bijvoorbeeld in het Leidse
Volkshuis of Teylers Museum, ging Onnes contacten met het lekenpubliek
systematisch uit de weg. In ‘zeer buitengewone gevallen’ wilde hij een stuk voor
een dag- of weekblad schrijven, maar, zo schreef hij de hoofdredacteur van De
Groene Amsterdammer, de pers moest beseffen dat al zijn tijd naar het laboratorium
ging, ‘zoodat ik in den meest ongunstige omstandigheden ben om, gelijk de
journalistiek vereischt, op slag iets geheel op de hoogte van het feit van het oogenblik
6
te leveren’.
Helemaal zonder nevenfuncties was Onnes nu ook weer niet. Ze lagen - hoe kan
het anders - in het verlengde van zijn positie als hoogleraar experimentele
natuurkunde. Het voorzitterschap van de Vereeniging tot bevordering van de
opleiding tot instrumentmaker, die over de ‘blauwe jongens’ ging, was puur
eigenbelang. Ook Onnes' bemoeienissen met de Association Internationale du Froid
en de Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, beide opgericht in 1908,
hielpen het laboratorium vooruit - ze komen in hoofdstuk 27 ter sprake. Hier richten
we ons op Onnes' activiteiten voor de Akademie van Wetenschappen, de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Van der Waalsfonds en het
Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres. Verder was hij curator van het
KNMI in De Bilt en - het buitenbeentje - het Stedelijk Gymnasium te Leiden.

De afgeschafte prijzen van het Leidse gymnasium
Kamerlingh Onnes mag zijn jaren op de Groningse Rijks-hbs ‘heerlijk’ hebben
gevonden, zoon Albert ging, net als de zoon van Lorentz, naar het Leidse
gymnasium. Dat telde rond 1900 zo'n honderd leerlingen en had een A- en een
7
B-richting, zodat ook exact talent aan zijn trekken kwam. Maar aan de uitstekend
geoutilleerde prakticumlokalen van de hbs kon het gymnasium niet tippen. Vaklokalen
voor de natuurwetenschappen ontbraken in het van 1883 daterende schoolgebouw
aan de Doezastraat, schuin tegenover het Natuurkundig Laboratorium, zodat voor
die lessen werd uitgeweken naar de jongens-hbs aan de Pieterskerkgracht. Pas in
1907 werd in de Doezastraat een der lokalen verbouwd tot prakticumlokaal
natuurkunde en fysisch kabinet.
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Op dat moment was Kamerlingh Onnes curator van het gymnasium. Juni 1902, kort
voor Alberts overgang naar klas 3, had de Leidse gemeenteraad hem in die functie
benoemd, als opvolger van de anatoom Zaaijer. Tot oktober 1909 - Albert was al
drie jaar van school - zou Onnes aanblijven. Tot de ingrijpender maatregelen van
het college van curatoren uit de periode-Onnes behoorden het afschaffen van het
traditionele prijzenstelsel in 1904 en het afschaffen van de overgangsexamens twee
jaar later. De promotieplechtigheid vormde de feestelijke afsluiting van het schooljaar
waarop de (met boeken) bekroonde leerlingen, per klas één, oratiunculae uitspraken,
uit het hoofd geleerde dankwoorden in het Latijn. Albert, leerling in klas 4 toen de
prijzen sneuvelden, zal er flink de pest in hebben gehad: in de klassen 1, 2 en 3
8
had hij steeds als beste van de klas een prijs gewonnen.
9
In 1906 deed Albert examen A én B en slaagde glansrijk. Hij ging rechten studeren.
Waarom trad hij niet in de voetsporen van zijn vader? Wellicht biedt het interview
met Onnes uit 1922 uitsluitsel. ‘Laatst vroeg me een jonge vriend,’ zei toen de
jubilerende hoogleraar, ‘“zal ik natuurkundige worden of jurist, ik voel voor beide.”
Mijn vriend - zei ik - geen natuurkundige! Als je al niet kiezen kunt, blijf dan weg.
Een onderzoeker moet bijna maniak zijn, bezeten door dat ééne; niets anders willen
10
of kunnen. Dan geeft 't voldoening, of je iets nieuws vindt of niet. Anders nóóit.’
Zou Heike bij het uitspreken van deze karakterisering zoon Albert voor ogen hebben
gehad?
Toen Kamerlingh Onnes in oktober 1909 aan de beurt was af te treden, zagen
collega-curatoren van het gymnasium graag dat hij aanbleef. Maar in het vloeibare
heliumtijdperk, sinds een jaar in Leiden aangebroken, had Onnes daar weinig trek
in. ‘Zeer gevoelig voor de eer mij door het voorstel van den voorzitter en door de
instemming der leden betoond,’ hield hij de boot af, ‘mag ik toch niet vergeten, dat
mijne krachten door mijn ambtsbezigheden meer en meer zoo in beslag genomen
worden, dat ik niet meer in staat ben een eerambt daarnaast te vervullen. Het spijt
11
mij zeer van dit college te moeten scheiden.’ In 1923 kreeg Onnes nog één keer
met het gymnasium te maken, toen hij een grondruil met zijn Natuurkundig
12
Laboratorium voorstelde.

De prijsvragen van de Hollandsche Maatschappij
De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in 1752 en Nederlands
oudste genootschap, koos Kamerlingh Onnes in 1886 tot lid. Zij zetelde aan het
Spaarne in Haarlem, tegenover Teylers Museum, en kende directeuren (politici,
hoge ambtenaren, ondernemers) en leden (meest academici). Tijdens het
secretariaat-Bosscha (1885-1908), in welke periode al
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Onnes' activiteiten voor de Maatschappij vielen, werden op de Algemene
Vergaderingen (ieder voorjaar in het schitterende Huis Hodhson) maar liefst 180
prijsvragen uitgeschreven - de hoofdbezigheid van de Maatschappij - waarvan er
twaalf in een bekroning resulteerden. Kwam er onverhoopt een inzending binnen,
13
dan werd een commissie aangewezen om deze te beoordelen.
In 1887 ontwierp Onnes zijn eerste prijsvraag: een toetsing van Van der Waals'
14
wet der overeenstemmende toestanden. Er kwam geen inzending. In 1890 leverde
een door Lorentz ingediende prijsvraag, met als onderwerp het Kerr-effect
(terugkaatsing van licht aan gemagnetiseerde metaalspiegels) wel een bekroning
op: de jury (Lorentz, Van der Waals en Kamerlingh Onnes) gaf Pieter Zeeman goud.
Voor de rest was het kommer en kwel. In 1897, toen zijn Natuurkundig Laboratorium
op toeren was, diende Onnes, na zich tien jaar gedeisd te hebben gehouden, maar
liefst vier prijsvragen tegelijk in, alle nauw aansluitend bij het experimentele
onderzoek in zijn Natuurkundig Laboratorium. Niet één reactie, en Onnes hield het
verder voor gezien. Overigens werden de prijsvragen van de Hollandsche
Maatschappij in 1917 afgeschaft.
Bosscha lanceerde in 1889 het idee de Huygens- en Boerhaave-medaille (die
om de vier jaar werden uitgereikt aan geleerden uit de ‘exacte’ en ‘natuurhistorische’
wetenschappen maar bij het publiek én de bekroonden weinig aanzien genoten) te
vervangen door subsidies voor het opstellen van twintigjaarlijkse breed toegankelijke
overzichten van vakgebieden. Bosscha noemde als voorbeeld de overzichten die
sectievoorzitters presenteerden op de jaarbijeenkomsten van de British Association
15
for the Advancement of Science. Het plan viel in goede aarde en in 1890 werd de
eerste ƒ 500 gereserveerd voor de natuurkunde. Een commissie onder leiding van
Kamerlingh Onnes stelde mei 1890 op de Algemene Vergadering voor ‘samen te
stellen en uit te geven een naar de theorie van Van der Waals bewerkt, systematisch
overzicht van proefondervindelijke gegevens welke tot toetsing en uitbreiding dier
16
theorie kunnen dienen’. Op dat moment was de theorie van de binaire mengsels
net geformuleerd en stond Kuenen in Leiden in de startblokken.
Kamerlingh Onnes, Van der Waals en Lorentz zouden dit varkentje wassen, maar
een publicatie is nooit verschenen - ook bij de meeste andere vakken hoefde de
Maatschappij niet uit te betalen. Waarom het overzicht er niet kwam, is onduidelijk.
Wellicht dat de aanvaring in 1894 tussen Onnes en Van der Waals over Kuenens
prioriteit bij de ontdekking van retrograde condensatie een rol heeft gespeeld.
Wel geslaagd was Onnes' door ‘platen en proeven’ toegelichte voordracht
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‘over het vloeibaar maken van gassen’ voor zeventig directeuren en leden in de
Algemene Vergadering van 1907. De demonstraties met vloeibare zuurstof en
waterstof waren een groot succes en de voorzitter van de Hollandsche Maatschappij
dankte de spreker ‘voor zijn boeiende voordracht en het zeldzame en merkwaardige
17
schouwspel’. Kort daarvoor had Onnes in de collegezaal van het Leidse
laboratorium een vergelijkbare lezing gehouden voor deelnemers aan het elfde
18
Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres. Meer populariserende
voordrachten zaten er niet in.

De republiek der wetenschappen
Dat Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres was in meerdere opzichten
19
een apart genootschap. Deze vereniging voor natuurwetenschappers en medici,
in 1887 opgericht in navolging van organisaties als de Jahresversammlung deutscher
Naturforscher und Artze en de British Association for the Advancement of Science,
hield tweejaarlijkse bijeenkomsten die, om zo veel mogelijk onderzoekers te bereiken,
steeds in een andere stad plaatsvonden. Er waren vier secties: natuur- en
scheikunde, natuurlijke historie en biologie, geneeskunde, en fysische geografie en
20
geologie. Samen vormden ze een ‘republiek der wetenschappen’ die ook het
‘bevorderen, aanmoedigen en bekostigen van wetenschappelijk onderzoekingen’
21
tot doel had. In tegenstelling tot de andere genootschappen werden nauwelijks
toelatingseisen gesteld. Het initiatief sloeg aan: op het eerste congres, najaar 1887
in Amsterdam, waren er al 654 leden; zes jaar later was dat aantal opgelopen tot
boven de duizend. Vrijwel iedereen die als onderzoeker in Nederland of Vlaanderen
iets voorstelde of meende voor te stellen meldde zich aan, coryfeeën en
‘privaatgeleerden’ gingen er op zoek naar ‘toespraak of tegenspraak’. Handelingen
deden uitvoerig verslag van deze congressen.
De ‘vaderlandse natuurwetenschap’ was het centrale thema in de rede waarmee
22
de Amsterdamse hoogleraar Stokvis het eerste congres opende. Deze
geneeskundige zag naar analogie van de situatie in de beeldende kunsten een
verband tussen natuurwetenschappen en nationaliteit: ‘de som van physieke en
moreele eigenschappen’. Nederland was in dat opzicht bevoorrecht, betoogde
Stokvis: ons nationaal karakter hield precies die eigenschappen in zich die nodig
waren om wetenschappelijke genieën voort te brengen. Aan de hand van coryfeeën
als Stevin, Huygens, Swammerdam, Leeuwenhoek en Boerhaave bracht Stokvis
de nationale deugden in kaart. De Nederlandse onderzoeker was vasthoudend, een
uitstekend waarnemer, handig, eerlijk, had oog voor detail, was eenvoudig, bezat
verbeeldingskracht, et cetera - Van 't Hoff zou daar als voorzitter van het vijfde
Congres
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in 1895 ‘volksflegma’ aan toevoegen. Het was dringend tijd, aldus Stokvis, dat de
samenleving haar verantwoordelijkheid nam en de natuurwetenschap weer de ruimte
gaf om, net als in de Gouden Eeuw, op te bloeien. Niet populariseren maar
concentreren, hield Stokvis zijn gehoor voor. Het koesteren van talent, het laten
prevaleren van onderzoek in laboratoria boven onderwijs in college- en
practicumzalen, het bedrijven van zuivere natuurwetenschap en het ‘immaterieel
vrijstellen’ van onderzoekers - dat alles moest de vaderlandse natuurwetenschap
er weer bovenop helpen. Iets verheveners, zo meende Stokvis, kon een natie niet
voortbrengen.
Kamerlingh Onnes was er in Amsterdam niet bij maar bij het tweede congres, in
1889 in Leiden, was hij inmiddels lid en was wegblijven geen optie. Niettemin was
het Lorentz die op de eerste zittingsdag in het Natuurkundig Laboratorium
demonstreerde hoe een negatief geladen zinken plaat bij bestraling met
magnesiumlicht zijn lading verloor (het foto-elektrisch effect; Einstein kwam in 1905
met een theoretische verklaring), en een lezing verzorgde over het ‘mechanisme
der electrolytische geleiding’.
Op het vierde congres (1893) was Onnes samen met Bosscha en Haga
(hoogleraar natuurkunde in Groningen) in een commissie benoemd die een rapport
moest uitbrengen over ‘physische onderzoekingen die met weinige hulpmiddelen
zijn te volvoeren’. Het initiatief daartoe was uitgegaan van Lorentz en zijn Utrechtse
collega V.A. Julius. Het was Julius, aldus de Handelingen van 1893, opgevallen dat
‘er zo weinig experimenten door physici worden gedaan, hetgeen waarschijnlijk een
gevolg is daarvan dat het velen leeraren M.O. [middelbaar onderwijs] ontbreekt aan
23
goede instrumenten en hulpmiddelen’. Een week voor aanvang van het volgende
congres, toen de tijd begon te dringen, schreef Onnes aan Bosscha dat de oogst
aan onderwerpen hem tegenviel. Als ‘allereenvoudigste hulpmiddel’ noemde hij
‘een heldere kop’. Geïnspireerd door zijn cryogene werk opperde Onnes als ‘hoogst
eenvoudig onderwerp’ een experimenteel onderzoek naar de absorptie van
chloormethyl in caoutchouc - al was hij de eerste om toe te geven dat chloormethyl
(dat bij slordig gebruik explosiegevaar opleverde) ‘een beetje een vreemde stof’
was.
De brief aan Bosscha is van belang vanwege de rechtlijnige visie op onderzoek
en onderwijs die eruit spreekt. De natuur, aldus Kamerlingh Onnes, ‘is zoo rijk in
onderwerpen en vragen, dat het haast niet mogelijk is een demonstratieproef in
elkaar te zetten zonder dat zich kwesties voordoen, door welke men in een paar
stappen gevoerd wordt tot in de kern van onze onwetendheid’.
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De moeilijkheid van iemand die experimenteel werkt ligt bijna meer in het
koershouden te midden van alle uitlokkende kwesties, dan in gebrek aan
onderwerpen. Wie daarbij experimenteel onderwijs geeft moet zich haast
een horror van onderwerpen eigen maken om een paar, die men eenmaal
aangepakt heeft, tot hun recht te laten komen. Een dergelijk onderwerp
als zoeven genoemd [de absorptie van chloormethyl in caoutchouc] is
ongeschikt voor 't academisch onderwijs, omdat zich niet precies laat
vangen in welke richting zich bezwaren voor zullen doen, tijdroovende
tusschenspelen zullen opduiken, enz. Bij 't academisch experimenteel
onderwijs werkt men op aangenomen werk: een of twee resultaten per
jaar. Voor iemand die echter de academie verlaten heeft mag tijd niet
meer wegen, hij moet zijn leven wijden aan wetenschap anders komt er
24
toch niets van.
In zijn brief aan Bosscha lanceerde Onnes een opmerkelijk voorstel: een nationaal
ijk- en meetinstituut. De in 1887 gestichte Physikalisch-Technische Reichsanstalt
in Charlottenburg (bij Berlijn) in gedecentraliseerde vorm, gedragen door een legioen
hbs-leraren, dat was het idee. ‘Wie zich verdienstelijk wil maken,’ aldus Onnes,
‘vindt daarvoor gelegenheid te over wanneer hij zich beschikbaar stelt voor verificatie
van toestellen, meetwerktuigen, enz. die van zelf kwesties van meer
wetenschapp[elijke] aard zullen opleveren. Ja een idealist ziet reeds in gedachten
een gedecentraliseerd Physikalisch Reichsinstituut verrijzen, gesteund door subsidies
van het congres die aan ieder de speciale hulpmiddelen van één tak van
wetenschapp. controle achtereenvolgens verschaft. 't Zou echt oud-Hollandsch zijn,
als er maar wat meer oude Hollanders waren.’
Het door Bosscha in Amsterdam voorgelezen rapport weerspiegelt deze ideeën
- de inbreng van Haga lijkt bescheiden. Hbs-leraren hoefden maar een
demonstratieproef uit te voeren of de ideeën voor nader onderzoek drongen zich
bij bosjes op, en in hun kabinet en practicumlokaal konden ze, in tegenstelling tot
wat Julius en Lorentz beweerden, prima uit de voeten. En met minder inventaris
ging het ook. ‘Laat vrij de een of andere overzeesche nabuur den spot drijven met
jampot- en sealingwax-physics. Wat zij kunnen teweegbrengen hangt af van den
man die ze hanteert. Hoofdzaak is: wetenschappelijke zin, practische bedrevenheid
25
en studie.’ Alleen wat betreft het laatste verkeerde de leraar, die het met populaire
tijdschriften moest doen, in een ongunstiger positie.
Ook het gedecentraliseerde ijk- en meetinstituut was in het rapport terug te vinden:
‘Er is aan de universiteitslaboratoria behoefte aan het verifieeren van
meetinstrumenten, het calibreeren van buizen van thermometers, het etallonneeren
[ijken] van manometers, van weerstandsbanken, het bereiden
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van zuivere stoffen enz.’ Dat kon, aldus Bosscha, ‘nieuwe eigenaardigheden’ in een
meetinstrument aan het licht brengen, ‘van groot belang’ voor de universitaire
onderzoeker. Waarna hij opnieuw uit Onnes' brieven putte: Siertsema, die dat jaar
in Leiden conservator werd, had in het Natuurkundig Laboratorium bij een
‘stelselmatig onderzoek’ van de aneroïdebarometers (metaalbarometers) die geoloog
K. Martin in 1893 naar een Borneo-expeditie (door het Natuur- en Geneeskundig
Congres met ƒ 1000 aan subsidie gesteund) had meegenomen ‘allerlei
bijzonderheden over temperatuurscoëfficiënt en elastische nawerking’ opgemerkt.
Het nieuwe vrijwilligerscorps, ‘betrouwbare steun voor de grootere laboratoria,
oefeningsveld voor practici, kweekplaats van uitvinders’, zou ‘op haar eerste
schreden’ hulp moeten krijgen van het Congres, ook financieel. Want van de overheid
viel bitter weinig te verwachten en ook de forse legaten waarover de
26
Physikalisch-Technische Reichsanstalt kon beschikken zaten er niet in.
Julius reageerde enigszins beteuterd dat zijn standpunt niet ‘geheel tot zijn recht
was gekomen’. Niettemin sprak hij van een ‘allerbelangrijkst rapport’. Ook Lorentz
dacht er zo over. Maar van het ijk- en meetinstituut is nooit meer iets vernomen.
Kamerlingh Onnes zal weinig trek gehad hebben er zijn schouders onder te zetten.
Wel kreeg Onnes' leerling L.M.J. Stoel, die na zijn promotie hbs-leraar was geworden,
van het Congres in 1897 een subsidie van ƒ 250 voor onderzoek aan
aneroïdebarometers. Maar kennelijk wilde het niet vlotten: in 1908 werd het bedrag
27
gerestitueerd.
Op het volgende congres, april 1897 in Delft, deed Onnes opnieuw van zich
spreken. Ditmaal lanceerde hij het plan om van de eerste sectie der natuur- en
scheikunde een subsectie natuurkunde af te splitsen, die de tweede congresdag
apart van de chemici zou vergaderen. Zes jaar eerder, op het Derde Congres in
Utrecht, was al besloten in de Handelingen tweejaarlijkse overzichten te publiceren
van het natuurkundig onderzoek in Nederland. Na ampele discussie werd het
voorstel-Kamerlingh Onnes - opnieuw een uiting van toenemende specialisatie aangenomen. Waarmee de vaderlandse fysici hun eerste eigen club hadden, en
Onnes zich ontpopte tot een voorvader van de in 1924 opgerichte Nederlandse
Natuurkundige Vereniging.
Reguliere voordrachten heeft Kamerlingh Onnes op de congressen nooit
gehouden, maar in 1907 en 1919, toen het gezelschap opnieuw in Leiden neerstreek,
28
verzorgde hij wel in zijn laboratorium demonstraties met toelichting. In zijn
herdenkingsrede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Congres uitte
voorzitter Zwaardemaker in 1912 in bedekte termen kritiek op deze magere inbreng.
Na gerept te hebben van ‘die geheele thermodynamische stroming, die geweld, uit
de hoofden van Gibbs en van der
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Waals, eerst tusschen onze dijken de veilige bedding heeft gevonden’ vervolgde
hij zijn relaas van de ‘schitterende zegetocht’ van de ‘Hollandsche natuur- en
scheikundigen’ met op te merken dat op de congressen het werk van Kamerlingh
Onnes en zijn medewerkers ‘betrekkelijk laat’ was gepresenteerd, al hadden de
demonstraties van 1907, waarbij Onnes en zijn medewerkers alles uit de kast
haalden en honderdvijftig belangstellenden naar het front van de Leidse koude
voerden, de achterstand ‘ten volle ingehaald’. Vijf jaar later, zo meende
Zwaardemaker, liep het Congres ‘weer wat achter, want Kamerlingh Onnes werkt
29
hard. Maar hopen wij, dat dit later terecht komt.’ April 1919 had Onnes, die door
toedoen van de Eerste Wereldoorlog meer dan vier jaar niet met vloeibaar helium
had kunnen werken, zijn installaties en grondstoffen juist op tijd weer op orde. De
demonstratie van vloeibaar helium, bijgewoond door Niels Bohr (die op het Congres
in Leiden een voordracht hield over zijn quantumtheorie ter verklaring van de
lijnspectra van gassen en vooraf van Onnes een stapel Communications kreeg
30
toegestuurd ), was een groot succes.

Het curatorium van het knmi
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) was het geesteskind van
de Utrechtse hoogleraar C.H.D. Buys Ballot. Na in 1848 op het bolwerk Sonnenborgh,
de locatie van de latere sterrenwacht, met weerkundige waarnemingen begonnen
te zijn, kreeg Buys Ballot in 1854 bij minister Van Rheenen gedaan dat er een
31
landelijk rijksinstituut kwam dat de waarnemingsstations in het land overkoepelde.
Het was het eerste (en voorlopig enige) Nederlandse overheidsinstituut voor
32
natuurwetenschappelijk onderzoek. In 1897 werd een groter onderkomen in het
landhuis Koelenborg te De Bilt betrokken, wat minister van Waterstaat, Handel en
33
Nijverheid C. Lely aanleiding gaf aan te dringen op het instellen van een curatorium.
Het idee was dat zo'n college samen met de hoofddirecteur (na de dood van Buys
Ballot in 1890 was dat M. Snellen) de KNMI-belangen het beste kon behartigen ‘en
zorg dragen dat het voortdurend aan zijn wetenschappelijke bestemming
34
beantwoordt’. Februari 1899 werd een voorlopig comité geformeerd dat die zomer
tot eerste curatorium werd benoemd. Voorzitter werd J. Bosscha - 's lands machtigste
fysicus - en tot het kwartet leden behoorden twee Leidse hoogleraren: de astronoom
H.G. van Sande Bakhuyzen en Kamerlingh Onnes.
De laatse had zijn uitverkiezing ongetwijfeld te danken aan zijn leeropdracht in
Leiden: de proefondervindelijke natuurkunde en de meteorologie. Die meteorologie
stelde overigens bitter weinig voor. Waar Rijke het college in dat vak tenminste nog
ieder jaar trouw op de Series Lectiones plaatste,
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waarna het bij gebrek aan studenten geen doorgang vond, besloot zijn opvolger
Kamerlingh Onnes de meteorologie voor het gemak maar compleet te negeren.
Gerard Sizoo, in de jaren twintig een van Onnes' laatste leerlingen, herinnerde zich
dat Onnes nooit college gaf in dat vak. ‘Een wolk bestaat uit druppeltjes, dat is
35
voldoende,’ zou Kamerlingh Onnes hem hebben toegevoegd.
Het curatorium van het KNMI kwam jaarlijks zo'n tien keer bijeen, in de regel in De
Bilt, een enkele keer in het filiaal Amsterdam. Kamerlingh Onnes, zo valt uit de
notulen op te maken, bezocht deze vergaderingen tamelijk trouw en zijn inbreng
was substantieel, zeker als de nieuw in te richten instrumentmakerswerkplaats ter
sprake kwam. Al snel gaf Onnes te kennen een straffe Leidse aanpak voor te staan.
Oktober 1899 liet hij zijn collega-curatoren weten dat hij had berekend dat de
rekenaars van het KNMI 77 cent per uur verdienden, wat hij rijkelijk veel achtte. De
36
remedie: de werkdagen van dergelijk personeel verlengen van zes naar negen uur.
Ook vond hij dat de assistent van de instrumentmaker van het KNMI geen
loonsverhoging mocht krijgen vóór hij in Leiden het diploma leerling-instrumentmaker
37
had behaald, en aan te stellen observatoren moesten, aldus Onnes op de
vergadering van 22 september 1902, ten minste een driejarige hbs hebben doorlopen.
Kort daarvoor, in de vergadering van 2 juni 1902, had Onnes zich niet minder
streng betoond tegenover H. Ekama, directeur van de afdeling ‘Waarnemingen te
land’. Ekama had de curatoren verzocht één of twee avonden per week in Utrecht
les te mogen geven aan de cursus voor hoofdonderwijzers en
hoofdonderwijzeressen. ‘De Heer Onnes wenscht niet gunstig te adviseeren,’ aldus
de notulen. ‘Als ambtenaar van het I[nstituut] verwaarloost de heer E. den hem
toevertrouwde tak van dienst en mag daarom geen aanspraak maken op steun van
CC [het college van curatoren].’ Ekama nam prompt ontslag. Intern werd hij opgevolgd
door de bij Onnes gepromoveerde Ch.M.A. Hartman. In de ontstane vacature werd
voorzien met de benoeming per 1 januari 1903 van E. van Everdingen, tot op dat
moment Onnes' assistent en in februari 1905 de opvolger van KNMI-hoofddirecteur
C.H. Wind.
Oktober 1906 trad Onnes af als curator. Zelf was hij niet ontevreden over hetgeen
het KNMI-curatorium had bereikt: ‘door reorganisatie is de wetenschappelijke waarde
verhoogd de afgelopen vier jaren,’ zei hij in de vergadering van 26 oktober 1903.
Leidse maatstaven aanleggen, zal Onnes gedacht hebben, dan komt het vanzelf
goed.
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De Leidse lawine en de Akademie van Wetenschappen
Niemand in de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen heeft zo veel artikelen aangeboden als Kamerlingh Onnes.
Gedurende de periode 1892-1926 publiceerde de Akademie ruim driehonderd
‘mededelingen’ uit het Leidse Natuurkundig Laboratorium - alle zouden ze in vertaling
tevens hun weg vinden naar de Communications. Ze werden door Onnes (bij ziekte
namens hem door een collega-Akademielid) op de maandelijkse vergaderingen van
de Afdeling Natuurkunde ingebracht. De helft van de keren was hij auteur of
co-auteur, de rest betrof artikelen van medewerkers en/of buitenlandse gasten. De
secretaris van de Akademie zal deze lawine uit Leiden (topjaar was 1913 met maar
liefst 24 artikelen) met gemengde gevoelens hebben aanschouwd. Het ging maar
door, en dan ook nog eens al die dure uitvouwbare bladen met platen!
De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (het ‘Nederlandse’ dateert van
1938) is het vervolg op het in 1808 door koning Lodewijk Napoleon per decreet
opgerichte Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten
- ten tijde van de Republiek stond staatkundige decentralisatie de stichting van een
nationale academie in de weg. In 1851 was dat Koninklijk Instituut na aanzwellende
kritiek door toenmalig minister Thorbecke (zelf lid) opgeheven. Ervoor in de plaats
kwam de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, met als doelstelling de
‘bevordering der Wis- en Natuurkunde in haren gehelen omvang’. Vier jaar later
kreeg deze afdeling ‘Natuurkunde’ gezelschap van een afdeling ‘Letterkunde’. De
Akademie diende de regering gevraagd en ongevraagd van advies en werd geacht
de samenwerking tussen wetenschapsbeoefenaren ‘in Nederland en zijne
38
Overzeesche bezittingen’ te bevorderen en internationale contacten aan te knopen.
In 1883, het jaar dat Onnes tot lid werd gekozen, telde de afdeling Natuurkunde
vijftig leden (inmiddels zijn het er 110), waaronder een handvol fysici. Verder waren
er rustende leden (boven de zeventig jaar), buitenlandse leden en corresponderende
leden (Nederlandse geleerden in het buitenland). Op de vergaderingen in het
Trippenhuis, iedere laatste zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus),
kwam doorgaans 50 à 80 procent van de leden opdagen. Januari 1883 werd Onnes
als Akademielid voorgedragen door de fysici Lorentz (Leiden) en Bosscha (Delft),
de wiskundigen Korteweg (Amsterdam) en Bierens de Haan (Leiden) en de
astronoom Van de Sande Bakhuyzen (Leiden; toen voorzitter van de afdeling
Natuurkunde). Naar de drie vacante plaatsen in de Afdeling Natuurkunde dongen
verder de Utrechtse bioloog Hubrecht, de Leidse celbioloog Hoek en een zekere
Steuerwald. Ook Haga werd genoemd, toen leraar natuurkunde aan de
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Rijks-hbs te Delft, maar de kandidatuur van Onnes woog zwaarder en de toekomstige
39
opvolger van Mees in Groningen verdween voor een aantal jaren in de wachtkamer.
De procedure vervolgde een maand later met het voorlezen van de ‘memoriën
van aanbeveling’. Die van Onnes was opgesteld door Lorentz en tot de
ondertekenaars behoorden naast het halve dozijn van januari ook de Utrechtenaren
Grinwis en Buys Ballot (die samen het onderwijs in de wisen natuurkunde
verzorgden), Mees en de Delftse wiskundige Baehr (bij wie Onnes tijdens zijn
promotie raad had gezocht). Het ontbrak Onnes bepaald niet aan support. De
memoriën voor Hubrecht en Hoek hadden elk drie ondertekenaars, Steuerwald
moest het doen met één.
In hun aanbeveling zongen Lorentz cum suis de lof van Onnes' ‘wetenschappelijke
onderzoekingen die - moge zij al niet vele in aantal zijn - naar hunne meening door
40
groote degelijkheid en oorspronkelijkheid uitmunten’. Ook de veelzijdigheid van
zijn talent werd geprezen, ‘aan allen, die Onnes kennen, bij voortduring gebleken’.
De meeste aandacht ging uit naar Onnes' proefschrift: zijn artikel over de wet der
overeenstemmende toestanden was immers in 1881 na ‘gunstige rapporten’ van
een commissie uit de Akademie geaccepteerd voor publicatie in de Verhandelingen.
Weer een maand later, in de vergadering van maart, werd er gestemd of de
kandidaten tot de eigenlijke stemming van april konden worden toegelaten. De regel
was dat twee derde van de aanwezigen vóór moest zijn. Dit bleek bij alle vier de
kandidaten het geval. Van de (slechts) 21 aanwezige leden gaven er 19 het fiat aan
de kandidatuur van Onnes en Hubrecht, 16 aan die van Hoek en 14 aan die van
Steuerwald. Ter afronding van deze omslachtige procedure gaven de 35 aanwezigen
in de aprilvergadering in de eerste stemronde 13 stemmen aan Onnes en Hubrecht,
5 aan Hoek en 1 aan Steuerwald. De tweede en derde ronde verwierf Onnes
achtereenvolgens 16 en 20 stemmen. Waarmee hij als eerste gekozen was. Het
zal niet verbazen dat Steuerwald afviel. Overigens moest Onnes, die begin maart
was ingestort en in afwachting van toestemming voor een buitenlandse kuur bij zijn
moeder in Hengelo verbleef, op de eerstvolgende vergaderingen verstek laten gaan.
September 1883 kon hij alsnog naar de hoofdstad. Uit de notulen: ‘De heer
Kamerlingh Onnes wordt ter vergadering binnengeleid en door de voorzitter
41
verwelkomd.’
De veertig jaar dat Onnes gewoon lid was, was hij op 47 procent van de
vergaderingen aanwezig, iets onder het gemiddelde. Voor Lorentz lag dat percentage
in die periode op 74. De aprilvergaderingen, wanneer er over nieuwe leden gestemd
werd, bezocht Onnes het trouwst: 65 procent. Afwezigheid hield vaak verband met
zijn zwakke gezondheid: bij verkoudheid
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mocht hij van de dokter niet naar Amsterdam en bij fris weer ging hij na afloop niet
met Van der Waals mee naar de P.C. Hooftstraat - de wintermaanden lag het
‘verzuim’ dan ook fors hoger. Overigens zat het verschil met Lorentz hoofdzakelijk
in twee factoren: de periode 1910-1921 was deze voorzitter van de Afdeling
Natuurkunde (hij miste slechts 4 van de 120 vergaderingen) en de laatste zeven
jaar van zijn lidmaatschap kwam een ziekelijke Onnes nog geen tien keer opdagen.
Zonder zich uit te sloven - op één uitzondering na, waarover straks - heeft Onnes
zijn lidmaatschap van de Akademie eer aangedaan. Dat hij in april veel vaker present
was dan gemiddeld duidt op betrokkenheid (Lorentz was die maand nauwelijks
vaker aanwezig). Onnes nam trouw plaats in adhoccommissies die aangeboden
artikelen moesten beoordelen, variërend van onderzoek naar de dichtheid van het
inwendige der aarde tot magnetische waarnemingen in het oosten van Brazilië. Hij
schreef in 1886 een doorwrocht en innemend levensbericht van Mees. En hij zat in
de commissie die de overheid adviseerde omtrent bliksembeveiliging van gebouwen
als het Rijksarchief in Den Bosch, het Mauritshuis in Den Haag en het gebouw voor
Natuurlijke Historie in Leiden.
Met het voordragen van nieuwe (buitenlandse) leden, was Onnes er als de kippen
bij. Januari 1884 kwam hij met Haga op de proppen en ook met zijn leermeester
42
Kirchhoff, voor wie hij een gloedvolle aanbeveling schreef. Alleen de laatste - een
man van ‘schitterende ontdekkingen’ waarvan de toepassing van de spectraalanalyse
op de ‘chemie der sterren’ door Onnes tot de twee grootste van de eeuw werd
gerekend - redde het. Enkele jaren later lukte het Onnes en Lorentz om ook Clausius
als buitenlands lid binnen te halen. In 1892 droeg het Leidse tweetal als buitenlands
lid Ludwig Boltzmann voor, maar trok dat voorstel in toen Van der Waals zonder
enig overleg op de proppen kwam met Gibbs (minder hoog aangeschreven bij de
doorsneefysicus, briljant maar weinig toegankelijk en van grote invloed op het werk
43
van Van der Waals).
Tot Onnes' grote ongenoegen lukte het hem niet om J.D. van der Waals jr., die
in 1908 zijn vader in Amsterdam was opgevolgd, verkozen te krijgen. Vanaf 1914
is deze keer op keer voorgedragen, tevergeefs. Haga (gekozen in 1896, tien jaar
44
nadat hij Mees was opgevolgd) vond dat Van der Waals jr. ‘niets gepresteerd’ had.
Zoals opgemerkt gebruikte Onnes de Akademie als publicatiemedium. Dat deden
ook Van der Waals en Lorentz (en later ook Zeeman, Wind, Haga, Van der Waals
jr., Ornstein, Julius, et cetera) maar tegen de kwantiteit van Onnes kon niemand
op. Het toeval wilde dat in 1891, toen het Natuurkundig Laboratorium in Leiden op
stoom raakte, de zogeheten Edita-commissie
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met nieuwe richtlijnen voor het uitgeven van Akademiepublicaties kwam. Het gevolg
was dat in de Mededelingen niet-technische samenvattingen van
onderzoeksresultaten, door leden op de vergaderingen gepresenteerd, vervangen
werden door volwaardige artikelen. Ook konden de Akademieleden ‘mededelingen’
(artikelen) van hun leerlingen inbrengen - de onregelmatig verschijnende
Verhandelingen bleven gereserveerd voor langere artikelen, veelal van niet-leden.
De omvang van de jaarlijks gebundelde Mededelingen dijde prompt uit. Ging het in
het Akademiejaar 1992-1993 om tweehonderd pagina's, elf jaar later waren het er
duizend en in het topjaar 1915-1916 zelfs tegen de tweeduizend.
Een andere innovatie waren de Engelstalige Proceedings. Al in het begin van de
jaren negentig had Onnes in de Akademie de wens te kennen gegeven de
45
Mededelingen ook in het Frans te publiceren - dat hij niet voor het Engels pleitte
lag voor de hand: dat was al de taal van de Communications. Werd Onnes' voorstel
als zijnde te duur aan de kant geschoven, drie jaar later kwam het er alsnog van,
zij het dat voor het Engels werd gekozen. Die taal, zo luidde de motivatie, had
minstens zo'n groot bereik als het Frans, en bovendien had Nederland al zijn Archives
Néerlandaises. Voor Onnes had de keuze voor het Engels toch een voordeel: hij
kon de vertaalkosten voor zijn Leidse Communications opeens voor de helft voor
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rekening laten komen van de Akademie van Wetenschappen. In 1904, toen bij de
Mededelingen/Proceedings de duizend-bladzijdengrens werd doorbroken, werd er
gemord dat het met de omvang de pan uit rees en bepleitte Van der Waals, de
strenge secretaris van de Afdeling Natuurkunde, ‘sobere illustraties’. Onnes, die in
zijn talloze artikelen de ene na de andere uitklapbare technische tekening of grafiek
opnam, verweerde zich met de opmerking dat voor ‘sommige vakken’ illustraties
‘volstrekt noodzakelijk’ waren. Wel werd besloten mededelingen van niet-leden
voortaan door twee leden te laten aanbieden in plaats van één, een maatregel die
47
weinig uithaalde.
Van de Akademiecommissies waarvan Onnes deel uitmaakte, springen er twee
uit: een onderzoek naar de gehorigheid in ‘cellulaire gevangenissen’ en een rapport
over de invloed van een elektrische tram op een nabijgelegen laboratorium. De
eerste werd ingesteld in januari 1896. Toenmalig minister van Justitie Van der Kaay
wilde van de Akademie weten hoe de gehorigheid van gevangeniscellen, die te
wensen overliet, te verbeteren viel en wat die aanpassingen, met inachtneming van
hygiënische en bouwkundige eisen, moesten kosten. Gevangenen, zo was de
gedachte, moest worden belet met elkaar te communiceren of bezoekers obscene
taal toe te slingeren. Voorzitter van de commisssie werd Van der Waals; als leden
traden op de Amsterdamse bioloog Forster, de Delftse waterstaatkundig ingenieur
Van der Die-
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sen (architect van veelbezongen bruggen over de Lek en de Waal), Lorentz en
Kamerlingh Onnes, de laatste als secretaris. Ruim twee jaar is de commissie actief
geweest en Onnes heeft er bergen werk voor verzet. Tijd zat: de slepende kwestie
met de ontplofbare toestellen, in 1895 door de gemeente Leiden aangezwengeld,
had zijn cryogeen laboratorium verlamd (zie hoofdstuk 17).
48
Gevangeniscellen waren een wespennest. In de samenleving was eenzame
opsluiting, wettelijk mogelijk sinds 1851, zeer omstreden en het onderwerp riep
heftige emoties op. In weerwil van het risico op fysieke en psychische ellende voor
de gevangene was de cellulaire strafinrichting in 1886 landelijk ingevoerd. Was het
‘Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen’ overtuigd van de heilzame
werking van eenzame opsluiting, volgens anderen was het een wreed systeem dat
gevangenen vaker tot zelfmoord aanzette en tot meer gevallen van krankzinnigheid
leidde. Voor- en tegenstanders van gevangeniscellen voerden felle debatten en het
is tegen deze politieke en sociale achtergrond dat de minister zijn vraag bij de
Akademie deponeerde.
De commissie ging niet over één nacht ijs. Na anderhalf jaar lag er een rapport
op tafel van meer dan zeventig bladzijden waarin het probleem grondig
binnenstebuiten was gekeerd, resulterend in gedetailleerde voorstellen ter
49
verbetering. Eerst waren Van der Waals en Onnes bij de minister langs geweest
om zijn omslachtig geformuleerde opdracht helderder te krijgen. Toen dat gelukt
was ondernam de commissie op diverse fronten actie. Er werden inlichtingen
ingewonnen over de situatie in het buitenland. De vakliteratuur werd nagevlooid op
artikelen over geluidsisolatie, verwarming en ventilatie - Onnes stuurde zijn asssistent
Lebret naar de bibliotheek van de Polytechnische School in Delft en liet hem
uittreksels maken. Zelf bezocht de commissie acht gevangenissen verspreid over
het land, van de koepelgevangenis in Breda tot de strafinrichting aan de
Weteringschans te Amsterdam. De voorstellen ter verbetering waarin dit alles
resulteerde werden experimenteel getoetstin het Natuurkundig Laboratorium te
Leiden. Onnes' instrumentmaker Curvers bouwde de diverse toestellen, Lebret deed
50
de proeven.
En zo kon het gebeuren dat op 2 mei 1896 de crème de la crème van de
vaderlandse natuurkunde, in gezelschap van een architect van naam, de
Scheveningse strafgevangenis bezocht om zich ter plekke van de geluidssituatie
te vergewissen. De ingenieur-architect der gevangenissen en gerechtsgebouwen
Metzelaar had de commissie laten weten dat hij eens 's avonds op een duin staande
een gesprek tussen twee gevangenen duidelijk kon verstaan. En inderdaad: de
gehorigheid van de cellen liet te wensen
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over. Terwijl Van der Diesen in een cel ‘leeuw tijger kaffer kat hond uil!’ riep, kon
Onnes in de belendende cel met zijn oor tegen de verwarmingsbuis, dat met gemak
51
verstaan. Via tikken tegen de verwarmingsbuis, zo merkte de commissie, was
tussen cel 79 en cel 83, dus met drie cellen ertussen, goede communicatie mogelijk.
Bij het bezoek aan Breda, enkele weken daarvoor, was de isolatie beduidend beter:
toen Onnes in cel 4 ‘één twee drie kabel bier!’ riep, hoorde Van der Diesen in cel 5
weinig tot niets. Maar een gesprek voeren via de geopende raampjes lukte in Breda
weer wel. In het eerste deel van het eindrapport waren al deze bevindingen netjes
geordend, samen met een overzicht van de ervaringen in het buitenland.
Tot de adviezen welke de commisssie in deel twee van haar rapport ontvouwde
hoorde een andere loop van de verwarmingsbuizen en een systeem van kunstmatige
ventilatie. Ging de gevangene de fout in, dan mocht het venster in zijn cel niet meer
open en uit oogpunt van hygiëne was dan mechanische ventilatie geboden (blowers).
Vervolgens werd zo'n systeem van alle kanten doorgelicht en gewogen, toegelicht
door negen figuren. De hoeveelheid verse lucht die een gevangene nodig had, de
optredende suizingen, optredende wrijving: alles werd doorgerekend en zo nodig
experimenteel onderzocht. Ter afsluiting werd uitgerekend hoeveel vermogen
mechanische ventilatie vereiste: een complete gevangenis kon al met enkele pk's
uit de voeten. Zelden zal een minster zo'n grondig rapport hebben ontvangen, en
dat zonder executive summary. Graag waren de commissieleden die, zoals het
wetenschappers betaamt, vonden dat hun onderzoek ‘nog niet afgelopen’ was, tot
nadere toelichting bereid en indien gewenst wilden ze de verrichte proeven met
plezier in het Natuurkundig Laboratorium van Onnes vertonen. Overigens had de
minister het rapport graag eerder in handen gehad met het oog op de te bouwen
gevangenis te Haarlem. De commissie raadde de minister aan om, indien uitstel
geen optie was, de koepelgevangenis van Breda tot voorbeeld te nemen - hetgeen
is geschied.
Even leek het erop dat de commissie eer had van de buitenproportionele
hoeveelheid werk die ze in de opdracht had gestoken. Juli 1897 liet de minister
weten dat er in de celvleugel van de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden een
proef met het voorgestelde systeem zou komen. Maar toen ging het mis. Nog
diezelfde maand viel de regering en de nieuwe minister van Justitie, de
vooruitstrevende jurist en liberaal Cort van der Linden, was heel wat minder overtuigd
van het heilzame effect der eenzame cellulaire opsluiting dan zijn voorganger. Toen
Kamerleden bij de behandeling van de Rijksbegroting 1898 van de minister wilden
weten wat hij nu eigenlijk van het Akademierapport vond, schreef Cort van der
Linden in zijn Memorie van Antwoord te betwijfelen ‘of het aangegeven middel om
de cellen herme-
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tisch te sluiten en alleen kunstmatig te ventileeren, hetgeen met een voortdurend
gedruisch in de cellen zou moeten gepaard gaan, niet storend zou werken op de
psychischen toestand, zoo niet van alle, dan toch van vele gevangenen’. Ook zouden,
aldus de minister, de kosten ‘zeer aanzienlijk’ zijn.
De commissie was woedend. In de Akademievergadering van november 1897
52
luchtte ze haar gemoed met een concept van een aan de minister te zenden brief.
Niet alleen waren Cort van der Lindens opmerkingen in strijd met de feiten, ook de
strekking van het rapport was klaarblijkelijk aan hem voorbijgegaan. Er was helemaal
geen sprake van gedruis om in de cellen geluiden te overstemmen, eerder ging het
om een ‘zacht suizen’. De term ‘hermetisch afsluiten’ stond nergens in het rapport
en de dreiging de gevangene het beheer over het openen van het venster in zijn
cel bij misbruik te ontnemen, zou voldoende zijn om ‘gehoorzaamheid aan de tucht’
af te dwingen. Trouwens, het gesloten houden van het venster bij een gevangene
die de fout inging zou, mits het niet te lang duurde, zonder schadelijke gevolgen
blijven. Ook de ‘zeer aanzienlijke kosten’ waren uit de lucht gegrepen. Kennelijk
was het een en ander uit het rapport, zo schreef de commissie fijntjes, aan de
aandacht van de minister ontsnapt. Ook zal het besef doorgedrongen zijn dat een
zo diepgravend Akademierapport eenvoudig niet aan de politiek besteed was.
Namens de Akademie ging het antwoord van de commissie naar de minister. Nu
was het de beurt aan Cort van der Linden om woedend te reageren. Maart 1898
stuurde hij twee brieven naar de Akademie. ‘Ik had mogen verwachten,’ begon hij
de eerste, ‘dat de afdeeling der Kon. Academie van Wetenschappen, optredend als
raadgevend lichaam van de Regeering, niet het minst waar zij deze een ongevraagd
advies meende te moeten geven, een vorm voor hare gedachten zou weten te
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vinden die niet het karakter aannam van een beschuldiging.’ De hier en daar wat
sofistische repliek die volgde kon secretaris Onnes niet overtuigen. ‘Hierbij de
antwoorden van de minister,’ schreef hij aan voorzitter Van der Waals. ‘Zeer kwaad.
Het is de minister hier en daar gelukt een zwak plekje op te sporen, maar met
hoeveel moeite.’ Maar aantonen dat de commissie ‘ten onrechte geprotesteerd’ had
54
‘tegen een caricatuur van [haar] rapport’, was hem volgens Onnes niet gelukt. In
zijn tweede brief blies Cort van der Linden de door zijn voorganger aangekondigde
proef met kunstmatige ventilatie in de Leeuwarder gevangenis af. De oplossing, zo
meende hij, moest ‘in een andere richting’ gezocht worden. In de aprilvergadering
van de Akademie kwam de commissie nog wel met een dupliek, waarin betreurd
werd dat de minister niet was ingegaan op het aanbod de verrichte proeven met
eigen ogen te komen aan-
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schouwen. Maar het was mooi geweest en de vergadering besloot onder applaus
zowel de brieven van de minister als het weerwoord voor kennisgeving aan te
nemen. Waarna de commissie werd ontbonden.
De tweede Akademiecommissie waarop Onnes zijn stempel drukte had in 1907
op verzoek van de minister te oordelen over de schade die de aanleg van een
elektrische tramlijn vlak langs het Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel
55
in Groningen de wetenschap zou berokkenen. Bij de bouw van dat laboratorium,
in 1892 door Haga betrokken, waren speciale voorzieningen getroffen om het
geschikt te maken voor magnetische onderzoekingen. Zo was nergens in het gebouw
ijzer toegepast (leidingen, verwarmingselementen, spijkers, enzovoort waren gemaakt
van niet-magnetische metalen als koper en lood) en er waren pijlers geslagen om
trillingsvrij te kunnen meten.
De aanleg van een elektrische centrale te Groningen, aldus Onnes (voorzitter),
Julius en Zeeman in hun rapport, kon op zich weinig kwaad. Wel gaf het benutten
van de aarde als nulleiding aanleiding tot wervelstromen, wat metingen aan het
lokale aardmagnetisme zou kunnen hinderen. Maar voor het overige was de
Groningse beveiliging tegen magnetische storingen voorbeeldig en ook in het
buitenland stond Haga's laboratorium in hoog aanzien. Aanleg van een tramlijn vlak
voorlangs dat laboratorium, met de rails als nulleiding, kwam neer op een ramp.
56
‘Dat is toch wel heel erg,’ schreef Onnes aan medecommissielid Zeeman. ‘Het
laboratorium,’ aldus de commissie-Onnes, ‘zou in één woord voor magnetometrische
waarnemingen waardeloos zijn geworden en voor galvanometrische metingen tot
lageren rang zijn afgedaald.’ Het kwaad kon grotendeels afgewend worden door de
tram in de buurt van het laboratorium, tussen de Friese straatweg en het A-kerkhof,
aan te drijven met accu's, of door twee bovengrondse leidingen te gebruiken en zo
hinderlijke stroom door de rails te voorkomen. Het achterwege laten van zulke
voorzorgen zou ‘onverantwoordelijk’ zijn. Het advies mocht niet baten: de tram kwam
er in 1910 en reed zonder voorzorgen voorbij Haga's laboratorium.
De kennis in 1907 opgedaan kwam Onnes goed van pas toen hij vijf jaar later
met een Leidse tram werd geconfronteerd. Gedacht werd aan een tracé door het
Van der Werffpark, tegenover het Natuurkundig Laboratorium, en zodra Onnes
ervan hoorde toog hij aan het werk om munitie ter verweer te verzamelen. Hij
informeerde namens de faculteit naar de ervaringen op dit gebied bij Zeeman in
Amsterdam, Julius in Utrecht en Haga in Groningen. Zeeman zei vooral last te
57
hebben van hinderlijke trillingen tijdens het passeren van de tram. Ook Julius had
58
last en Haga liet weten dat hij, ondanks zijn zware pijlers, vanwege trillingen door
de tram zijn magnetometers al-
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leen 's nachts met goed fatsoen kon gebruiken. De door de commissie-Onnes
bepleite ‘bovendraadse stroomafvoer’, aldus de Groningse hoogleraar, was intussen
59
nog altijd niet gerealiseerd. ‘Onderhandelingen lopen nog.’ De arme Haga moet
zich groen en geel hebben geërgerd - Willem Frederik Hermans gebruikte al deze
treurigheid voor zijn verhaal ‘Twee gebouwen, twee geleerden’, in 1992 opgenomen
in de bundel De laatste roker.
De Leidse tram bleef nog even weg. Ook de fysioloog Einthoven, die achter Onnes
zijn laboratorium had en met gevoelige snaargalvanometers werkte, en de directeur
van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, dat aan het Van der Werffpark
grensde, hadden zich verzet. De Leidse president-curator De Gijselaar was er niet
blij mee: hij was bang dat het tracé Leiden-Den Haag nu over het terrein bestemd
60
voor het nieuwe Academisch Ziekenhuis zou komen te lopen. Ook dat gebeurde
niet. In 1916 haalde de gemeente Leiden het plan voor een tramlijn door het Van
der Werffpark opnieuw uit de kast en dezelfde hoogleraren gingen de gordijnen in.
61
Natuurlijke Historie wilde het tracé ditmaal zo dicht mogelijk langs het water, wat
Onnes niet leuk gevonden zal hebben. Die liet op zijn beurt de hoofdopzichter der
Rijksuniversiteitsge bouwen weten ‘ten krachtigste tegen dien aanleg te protesteren’
62
omdat anders zijn elektrische metingen ‘met één slag’ onmogelijk werden gemaakt.
Als er zo nodig een tram moest komen, dan op een flinke afstand en voorzien van
‘een dubbeltrolleystelsel’. In één moeite door stelde Onnes een ander tracé voor,
verder van het laboratorium. Hij kreeg zijn zin.

Een barometer in de Westertoren
Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het proefschrift Over de continuiteit,
63
in 1898, werd het Van der Waalsfonds opgericht. Een aantal instituten fourneerde
een som geld ineens; collega's, oud-leerlingen en bewonderaars betaalden jaarlijks
vijf gulden aan contributie. Het fonds had tot doel experimenteel onderzoek te
steunen dat gerelateerd was aan de theorieën van Van der Waals, alles onder het
toeziend oog van de meester. Die vroeg Onnes in 1906 in het bestuur zitting te
nemen. Onder voorzitterschap van Julius (Utrecht) werd eenmaal per jaar in
aansluiting op een Akademievergadering in het Trippenhuis vergaderd. Meestal
was dat december, zodat Onnes veelvuldig verstek liet gaan.
Veel werk heeft het Van der Waalsfonds Onnes niet gekost en het voordeel was
dat hij zo een vinger in de Amsterdamse pap had. De eerste jaren leidde het fonds
een slapend bestaan, pas toen Van der Waals in 1908 met emeritaat ging kwam er
leven in de brouwerij. Philip Kohnstamm, assistent van Van der Waals, werd
benoemd tot hoogleraar en hij was het die in 1904
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met geld van het Van der Waalsfonds een nieuwe onderzoekslijn had opgezet, en
wel thermodynamische proeven bij hoge druk. Er werd een pers aangeschaft die
drukken tot 6500 atmosfeer haalde, en aanvullende apparatuur. De eerste publicaties
verschenen vanaf 1910 in de Verslagen van de Akademie. Van groot belang was
het aanstellen in 1911 van een in Leiden opgeleide instrumentmaker. Hetzelfde jaar
bood Onnes ‘tegen rentevergoeding’ aan het fonds geld te lenen om instrumenten
64
te kopen, maar dat bleek bij nader inzien niet nodig. Na het Franse pionierswerk
van Amagat werd ook in Nederland aan onderzoek bij hoge druk gedaan.
Na 1915 werd het opnieuw stil rond het fonds: zeven jaar zonder één publicatie.
Dat kwam door de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog, het in Amsterdam uit
de mode raken van de thermodynamica (ten faveure van de spectra van Zeeman)
en het verschuiven van Kohnstamms belangstelling richting filosofie en pedagogiek.
Bovendien bleken de beide Amsterdamse drukbalansen minder nauwkeurig dan
gedacht. In 1915 vergeleek dr. E.J. Smid, asssistente namens het fonds, de balansen
(die Kohnstamm bij de manometerfabriek Schäffer en Budenberg uit Maagdenburg
had laten construeren) met een gesloten waterstofmanometer in Leiden (die 100
atmosfeer haalde en op zijn beurt weer geijkt was met de Leidse open standaard
kwikmanometer uit 1898). De uitkomst was dat er bij die relatief lage drukken al
afwijkingen optraden van 1 op de 400.
Dat was een tegenvaller, temeer daar een drukbalans van hetzelfde type,
aangeschaft door de Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Charlottenburg,
stukken beter presteerde. Crommelin, destijds conservator in het Leidse laboratorium,
ontdekte in 1921 dat de firma uit Maagdenburg in opdracht van de PTR enkele zeer
nauwkeurige drukbalansen had gebouwd, waarna een goedkoper, sterk
vereenvoudigd model voor technische doeleinden op de markt was gebracht.
65
Kohnstamm, zo concludeerde Crommelin, had dat onauwkeuriger type aangeschaft.
De Amsterdamse hoogleraar, die op het gebied van de fysica al jaren niets had
gepubliceerd, reageerde als door een wesp gestoken. Hij ontkende met klem
tweederangs spullen te hebben gekocht. Het zou om een ander type gaan, dat van
66
‘den differentieelen zuiger’, en de nauwkeurigheid viel mee. Kohnstamm eiste
67
rectificatie, waarmee Crommelin direct akkoord ging.
In de bestuursvergadering van december 1915, nadat Smid in Leiden haar ijkingen
had verricht, zei Onnes de mogelijkheid van het bouwen van een lange open
kwikmanometer met stalen buizen te overwegen - eerder had de Frans
hogedruk-fysicus Amagat in de Eiffeltoren zo'n constructie aangebracht. Het toestel
moest de 120 atmosfeer in Leiden in de schaduw stellen. Een jaar later was in
Amsterdam een nieuwe assistent aangesteld, de ambi-
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tieuze A.J.M. (Teun) Michels. Hij was het die het Van der Waalsfonds na 1920 nieuw
leven inblies, en Onnes' plan ten uitvoer zou brengen.
Onnes zelf gaf het project een stevige duw in de goede richting via een artikel in
het Algemeen Handelsblad van 18 april 1925. ‘Het is de plicht van een kleine natie
om door het steunen en bevorderen van de wetenschap haar bestaansrecht in de
wereld te bewijzen,’ stak hij tegenover de verslaggever van wal. De drukstandaard
moest een plaatsje krijgen in de Westertoren, en aangezien de staat het zoals
gebruikelijk liet afweten was particulier initiatief geboden om het prachtplan, dat
Nederland wetenschappelijk verder zou opstoten in de vaart der volkeren, te
verwezenlijken. Michels, die een dag in de week bij Onnes werkte, werd in het
zonnetje gezet. Aan hem de taak het instrument wetenschappelijk uit te buiten. ‘Zou
het geen eer zijn,’ aldus Onnes, ‘voor ons kleine land, dien schat te bezitten en
moeten wij niet alles doen om den aanleg van dezen kwikzuil te bevorderen?’
‘Maar...’ zo nam de journalist het stokje over, ‘geld is er noodig, véél geld!’ Een
klemmend beroep op de ‘offervaardigheid van het Nederlandsche volk’ volgde.
Het geld kwam er, meer dan dertigduizend gulden stroomde binnen. Ook bedrijven
68
als het Hengelose Stork en het Amsterdamse Werkspoor tastten in de buidel. Even
was er sprake van dat de standaarddrukmeter in het nieuw te bouwen Damhotel
ondergebracht zou worden, maar het werd toch de Westertoren. De kwikzuil kreeg
een hoogte van 27,5 meter en was geschikt voor drukken tot 3000 atmosfeer. Tot
in de jaren vijftig heeft hij gefunctioneerd. Kamerlingh Onnes heeft hem niet mogen
zien.
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23 Koude oorlog (2)
Toen bedrijfschef Gerrit Flim op 4 juni 1898 na een Leids koudeloos tijdperk van
1
drie jaar zijn ethyleenboekhouding hervatte, was de race om het vloeibaar maken
van waterstof juist gelopen. Op 12 mei had James Dewar in Londen op de reguliere
bijeenkomst van de Royal Society zijn ‘Preliminary Note on the Liquefaction of
2
Hydrogen and Helium’ voorgelezen. Twee dagen eerder, zo zei hij, was het hem
in de kelder van de Royal Institution gelukt om 20 cc vloeibare waterstof op te vangen
in een dubbelwandig geisoleerd glazen vat. De vloeistof was helder en kleurloos
en bezat een tamelijk grote brekingsindex. Graag had Dewar er meer van gemaakt,
maar zijn installatie was na vijf minuten verstopt geraakt door bevriezende lucht in
de leidingen. Niettemin was het gelukt twee dunne buisjes in de vloeibare waterstof
te steken. Het ene was aan de bovenkant open en de lucht ter hoogte van de
vloeibare waterstof bevroor direct. Het tweede buisje stond in verbinding met een
bol met heliumgas en ditmaal zette bij onderdompeling een condensatieproces in.
‘All known gases have now been condensed into liquids [...],’ aldus een trotse Dewar.
Lang kon de Brit niet van zijn halve triomf - niet het helium zelf was gecondenseerd
maar een in het gas aanwezige verontreiniging - genieten. Zodra hij was uitgesproken
stond William Ramsay op, in Londen hoogleraar chemie aan het University College
en de man die in 1895 als eerste de aanwezigheid van heliumgas op aarde had
aangetoond. Niet Dewar, zo sprak Ramsay, had als eerste waterstof vloeibaar
gemaakt maar Karol Olszewski. In de Royal Society-vergadering van december
1895, toen Dewar een verhandeling over zijn werk bij lage temperaturen had besloten
met het uitspreken van de verwachting spoedig waterstof vloeibaar te kunnen maken,
had Ramsay dat ook al beweerd. Tweeënhalf jaar had Dewar tevergeefs op een
bevestiging uit Krakau gewacht, en nu gooide die vermaledijde Ramsay alweer roet
in het eten.
Geïrriteerd daagde Dewar zijn collega uit de bewering hard te maken. Dat kon
deze niet. Sterker, op de volgende bijeenkomst van de Royal Society moest Ramsay
toegeven van Olszewski zojuist een brief te hebben ontvan-
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gen waarin de Pool ontkende ooit geslaagd te zijn om rustig kokende (statische)
vloeibare waterstof te maken. Maar die bewering was niet voor de Transactions
bestemd. Waarop Dewar, ook al omdat de affaire breed in de publiciteit was
uitgemeten, de zaak op de Royal Institution-vrijdagavondlezing waarin hij vloeibaar
3
waterstof demonstreerde in geuren en kleuren uit de doeken deed.
Wat dreef Ramsay om een collega zo dwars te zitten? Dat hij Dewar in 1877 de
Royal Institution-leerstoel betwistte door ook zelf te solliciteren had bij de tien jaar
oudere Dewar kwaad bloed gezet, wat op zijn beurt Ramsay, ook een Schot, kan
4
hebben geïrriteerd. Dan was er een akkefietje rond de ontdekking van het edelgas
argon. John William Strutt (lord Rayleigh), die in de Royal Institution het laboratorium
op de bovenverdieping bestierde, had in 1894 de aandacht gevestigd op een klein
verschil in dichtheid tussen atmosferisch en chemisch stikstofgas - iets wat Cavendish
in 1785 ook al was opgevallen. Rayleigh haalde Ramsay erbij, een expert in de
analyse van gassen, en op 13 augustus presenteerden ze hun vondst van het argon
op een bijeenkomst van de British Association for the Advancement of Science.
Daarop stuurde Dewar brieven naar The Times waarin hij de ontdekking in twijfel
trok - ze zou in strijd zijn met zijn eigen waarnemingen - en opperde dat er een
allotropische vorm van stikstof in het spel was. Ramsay trok zich er niets van aan,
maar iedere sympathie voor Dewar moet toen zijn verdampt. Voor een bepaling van
de kritische temperatuur en druk van het nieuwe edelgas wendde hij zich tot
Olszewski, die net als hij in Heidelberg bij Bunsen chemische analyse had geleerd.
Na het incident met de vloeibare waterstof kon Ramsay moeilijk Dewar om een
gunst vragen. En dat terwijl vloeibare waterstof uitstekend van pas kwam bij het
scheiden van helium en argon. Gelukkig had hij in zijn privélaboratorium op University
College in Morris Travers een bekwaam assistent die binnen twee jaar een eigen
5
waterstofliquefactor bouwde, waarvan hij de constructie tot in detail publiceerde.
Travers benadrukte in zijn artikel in het Philosophical Magazine dat het hart van zijn
installatie slechts enkele tientallen ponden kostte - waarschijnlijk kannibaliseerde
hij andere proefopstellingen - terwijl hij aan de compressor, motor, gashouder en
6
Hampson-luchtliquefactor in totaal 200 pond (circa ƒ 2400) kwijt was. Dat was een
steek onder water: Dewar klaagde altijd over torenhoge kosten. Travers had bij het
bouwen van zijn waterstofliquefactor, die een halve liter per keer produceerde, hulp
gekregen van de advocaat annex uitvinder William Hampson, de man die in 1895
- onafhankelijk van Carl Linde in Berlijn - patent vroeg op een koelmachine op basis
van het Joule-Thomson-effect (daarover straks meer). Ook met Hampson was Dewar
gebrouilleerd, om
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over zijn knallende ruzie met Karol Olszewski maar te zwijgen. Inderdaad, Dewar
was een man van weing vrienden.
James Dewar groeide op in Kincardine-on Forth in Schotland, waar zijn vader
7
een pub/wijnhandel dreef. In de winter van 1852 zakte hij als kind van tien door het
ijs. Terwijl het ventje van de toen opgelopen acute reuma

James Dewar in de Royal Institution in Londen, circa 1900.
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herstelde, leerde hij van de dorpsmeubelmaker violen bouwen ter oefening van de
spieren in zijn vingers en armen - een bezigheid waaraan Dewar zijn latere
handigheid in het laboratorium toeschreef. Na een studie in Edinburgh werd hij in
1875 benoemd tot hoogleraar experimentele natuurwetenschap in Cambridge. In
dat bolwerk van academische tradities viel de gedrongen, licht ontvlambare en zeer
eigengereide Schot op door zwakke colleges en grof taalgebruik. Dewars talenten
werden er niet op waarde geschat.
Dewar was een echte showman en tijdens de vrijdagavondlezingen in het theater
van de Londense Royal Institution was hij in zijn element. Zijn eerste optreden,
maart 1876, was zo'n succes dat hij een jaar later ook daar aangesteld werd als
hoogleraar (in de chemie) en samen met zijn vrouw in het gebouw een appartement
betrok. In 1887 volgde hij John Tyndall op als directeur. Op dat moment had Dewar
wat betreft koude zijn sporen al verdiend. Zodra hij van Cailletets vloeibare zuurstof
hoorde, bestelde hij in Parijs het toestel dat de Fransman had gebruikt en in de
8
zomer van 1878 kon Dewar zijn publiek druppels vloeibare zuurstof voorschotelen.
Zijn demonstratie van vloeibare waterstof in 1899, in het bijzijn van collega's en de
Londense elite en ter opluistering van het honderdjarig bestaan van de Royal
Institution, is vereeuwigd op een schilderij.
Dewars bekendste technische bijdrage aan het cryogene onderzoek dateert uit
9
1892: de dewarfles. Op dit dubbelwandige glazen vat, vanbinnen vacuüm gezogen
en verzilverd om warmtegeleiding en -straling tegen te gaan, nam hij uit principe
geen patent - als thermosfles werd het later een massaproduct. December 1892
demonstreerde Dewar zijn vinding op een vrijdagavondlezing. Met veel gevoel voor
theater brak hij het puntje van een van zijn glazen kapot. Direct zoog de tussenruimte
zich vol lucht en was het met de warmte-isolatie gedaan: de rustig kokende vloeibare
zuurstof begon wild te borrelen. In 1905 ontdekte Dewar dat kool bij lage temperatuur
10
in extreme mate gas absorbeert, wat tot een beter vacuüm leidde en het verkrijgen
van zuivere waterstof en helium vereenvoudigde.
In 1884 had Dewar zijn eigen apparatuur gebouwd om zuurstof statisch vloeibaar
te maken. Dat was een jaar na Wroblewski en Olszewski, die in 1884 na het
verbreken van de samenwerking in Krakau ieder al zover waren dat ze waterstof
dynamisch vloeibaar wisten te krijgen. Dewar roemde het ‘schitterende succes’ van
de Polen en met Olszewski's ‘geslaagde experimenten’ kon een precieze bepaling
11
van de kritische temperatuur en druk van waterstof niet lang meer uitblijven. Het
zouden de laatste vriendelijke woorden zijn die Dewar aan het adres van Olszewski
richtte.
In 1886 was Dewar zover dat hij vaste zuurstof kon maken. De door hem
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ontwikkelde apparatuur betekende een vooruitgang ten opzichte van die van
Olszewski. Ongelukkigerwijs publiceerde Dewar het principe (technische details gaf
hij nooit prijs) in de Proceedings of the Royal Institution als bijlage in een artikel met
12
de titel ‘Recent Research on Meteorites’ (de uitwerking van een vrijdagavondlezing).
Bij Olszewski, die deze bijdrage totaal was ontgaan, kon zo de gedachte postvatten
dat Dewar zijn metalen cryostaat had nageaapt, en wel zonder bronvermelding. En
dat terwijl Olszewski de betreffende Franstalige publicatie uit 1890 naar Londen had
gestuurd. Via bemiddeling van Ramsay stuurde Olszewski begin 1895 een notitie
13
naar Nature (‘Claim for Priority’) en een uitgebreid artikel naar het Philosophical
14
Magazine (‘On the Liquefaction of Gases’). In die tweede bijdrage gaf de Pool een
overzicht van zijn cryogene werk, na eerst Dewar te hebben verweten meermalen
Krakause experimenten louter te hebben herhaald.
Dewar sloeg in een volgend nummer van het Philosophical Magazine keihard
15
terug. Waarom had Olszewski vier jaar gewacht met zijn beschuldiging? En had
Dewar in 1886 al niet metaal gebruikt? De Brit noemde Olszewski's claims ‘bizar’
en ‘ongefundeerd’ en om zijn opponent te jennen zei hij vooral uit te zien naar
Engelse vertalingen van artikelen van Wroblewski. Zolang die ontbraken, aldus
Dewar, bleef voor Britse wetenschappers de waarde van Olszewski's claims inzake
prioriteit duister. Een jaar later kreeg ook Ramsay ervan langs, overigens zonder
16
bij naam genoemd te worden. Hoe was het in vredesnaam mogelijk, vroeg Dewar
zich af, dat landgenoten magere bijdragen aan de wetenschap ophemelden en een
snel oordeel klaar hadden over prioriteitskwesties, in plaats van zich grondig te
verdiepen in de artikelen van de eminente Wroblewski.
In dat laatste artikel, getiteld ‘New Researches on Liquid Air’, publiceerde Dewar
een schematische weergave van zijn installatie om vloeibare zuurstof (of lucht) te
maken. De Brit werkte met een cascade van ethyleen en koolzuur, liet zuurstof
onder hoge druk expanderen door een Joule-Thomsonplug en paste het
regeneratieprincipe toe: koude zuurstof koelde op de terugweg aankomend
zuurstofgas alvast voor. Dat principe, aldus Dewar, had Kamerlingh Onnes bij de
constructie van de machines in het Leidse cryogeen laboratorium onafhankelijk van
anderen ook toegepast. Gedetailleerde tekeningen van zijn apparatuur leverde
Dewar niet, naar zijn zeggen omdat de installatie voortdurend wijzigingen en
verbeteringen onderging, en het onderliggende principe geen geheim was. Olszewski
was in zijn artikelen iets scheutiger met informatie maar alleen Onnes gaf de bouw
van zijn toestellen tot in de kleinste technische details bloot.
Om waterstof statisch (rustig kokend in een dewarvat) vloeibaar te krijgen, schoot
de cascademethode tekort. Met afgepompte vloeibare zuurstof
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o

was 54 kelvin (-219 C) mogelijk; nog lager ging niet omdat zuurstof dan bevroor.
Omdat de kritische temperatuur van waterstof 33 kelvin bedroeg, viel er een gat
o

van meer dan 20 te overbruggen eer vloeibare waterstof überhaupt in beeld kon
komen. Die brug werd geslagen door het Joule-Thomson-effect. In 1852
experimenteerden James Joule en William Thomson (lord Kelvin) met lucht die in
een buis op een poreuze prop stuitte en daarachter expandeerde. Bij het passeren
van de prop verricht de lucht geen uitwendige arbeid maar omdat moleculen elkaar
aantrekken en bij expansie hun onderlinge afstand toeneemt, is er bij afwezigheid
van warmteuitwisseling met de omgeving (adiabatisch proces) toch een klein
temperatuureffect. Een thermodynamische berekening laat zien dat dit effect,
afhankelijk van de waarden van a en b in de toestandsvergelijking van Van der
Waals (constanten die de onderlinge krachten tussen de moleculen en hun volume
bepalen), twee kanten op kan. Beneden de zogeheten inversietemperatuur klapt
o

de opwarming om in afkoeling. Bij waterstof bedraagt deze circa -193 C.
In 1895 bedachten Linde en Hampson ieder een koelmachine voor vloeibare lucht
op basis van het Joule-Thomson-effect. Die van Linde, in Berlijn al jaren succesvol
fabrikant van koelinstallaties, was het eerst in bedrijf. Met Hampson kreeg Dewar
het mei 1898 aan de stok. Kort na Dewars mededeling over vloeibaar waterstof in
de Royal Society stuurde Hampson een brief naar Nature waarin hij beweerde in
november 1894 de Royal Institution te hebben bezocht en bij die gelegenheid Robert
Lennox, Dewars assistent, uitleg te hebben verschaft over zijn (nog niet
gepatenteerde) Joule-Thomson-machine. Informatie die Dewar dankbaar in zijn
ontwerp voor een waterstofliquefactor zou hebben toegepast, zonder Hampson de
credits te geven. De volgende Nature brieste Dewar dat Hampson er totaal niet toe
deed. Waarna de kemphanen die zomer nog driemaal naar elkaar uithaalden. Geen
wonder dat Hampson later dat jaar Travers te hulp schoot bij het bouwen van een
waterstofliquefactor voor Ramsay.

Een correspondentie vol respect
Juli 1895, toen Dewar in de clinch lag met Ramsay en Olszewski, schreef Kamerlingh
Onnes zijn Britse collega een brief - het begin van een correspondentie vol wederzijds
respect die vijftig brieven zou omvatten en die tot december 1922, enkele maanden
17
voor Dewars dood, doorliep. Overigens maakte Onnes al sinds 1884 van een
aantal van Dewars belangrijke artikelen uittreksels die hij samen met stukken uit
18
het Britse vakblad The Electrician in een map bewaarde.
Onnes begon de briefwisseling op een speciaal moment: de gemeente
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Leiden had die maand uit angst voor ‘ontplofbare toestellen’ verordonneerd dat
Onnes in afwachting van een vergunning het werken met samengeperste gassen
diende op te schorten. Onnes kon toen nog niet bevroeden dat zijn cryogeen
laboratorium drie jaar lam zou komen te liggen en vertelde Dewar, die hij zei zeer
te bewonderen, op montere toon over zijn recente ervaringen met vloeibare zuurstof.
I have many times shown the exquisite blue liquid, that we got after so
much labour, to scientific friends, coming even from Russia. When I poured
it in one of your vacuum vessels, where the ebulition stopped and the
mercury mirror appeared, this sight never failed to charm whoever loved
science. I brought liquid oxygen into one of your vacuum glasses to my
aged precessor Rijke, living at some distance from the laboratory who
was delighted to see some experiments with it performed in his reading
room, and I then returned in my laboratory and there was left enough
oxygen to pour it again in my permanent bath. I am sure that your vacuum
19
glass is the greatest advance in low temperature work since 1883.
De laatste zin had Dewar onderstreept. Hij had zijn bibliothecaris Onnes laten vragen
om zes exemplaren van Communication 14, die een overzicht bood van het Leidse
cryogene werk tot en met vloeibare zuurstof. ‘Graag bewijs ik u een dienst,’ schreef
Onnes en een complete serie van zijn tijdschrift was onderweg naar de Royal
Institution. Hij vertelde over zijn werkwijze, klaagde over de weinige steun die zijn
werk in Leiden genoot en sprak de hoop uit dat zijn positie als onderzoeker zou
verbeteren mocht zijn werk van belang blijken voor buitenlandse coryfeeën. Waarna
de aap uit de mouw kwam: of Onnes, als hij gelegenheid had naar Londen te reizen,
mocht komen kennismaken. Dan kon hij Dewar aan het werk zien bij zijn cryogene
installaties.
Dewar schreef direct terug. De aanval van Olszewski van januari zat hem nog
steeds hoog en ook Onnes kreeg voor de voeten geworpen dat hij de Poolse claims
voor zoete koek had geslikt. In een voetnoot van Communication 14 (meegedeeld
in de Akademievergadering van december 1894 en daarna vertaald) had Onnes
durven zeggen dat Dewars installatie van 1886 op ‘kleine schaal’ vloeibare zuurstof
produceerde zonder het naar een apart vat over te hevelen. Hoezo klein? Dewars
installatie produceerde per keer 22 cc vloeibare zuurstof en deed daarmee niet
onder voor die van Olszewski. Na een ‘vreselijke explosie’ in 1886, toen door een
blunder ethyleen en zuurstof bij elkaar kwamen en vlam vatten, had hij drie jaar
niets kunnen doen, waarna in 1891 een grotere liquefactor gereedkwam. ‘The fact
is,’
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aldus Dewar, ‘that I never learnt anything in the way of manipulation of liquid gases
from Prof. Olszewski.’
Van een bezoek aan het laboratorium in de Royal Institution kon in het barre
klimaat dat de Pool had geschapen voorlopig niets komen, zei Dewar. Zelfs Raoul
Pictet, die in 1886 in Berlijn een bedrijfslaboratorium op het gebied van koeltechniek
had gesticht, was nu niet welkom. Details van zijn apparatuur waren immers niet
gepubliceerd en het laatste waarop Dewar zat te wachten waren verdere
beschuldigingen. ‘Van alle aardse afwijkingen is gemeen wetenschappelijk handelen
wel het verachtelijkst en de recente kritiek op mijn werk draagt weinig bij aan de
20
waardigheid der wetenschap.’ Onnes had zo ruzie met de Schot kunnen maken.
Maar waarom zou hij? Wel zou hij later Dewar voor de voeten werpen dat deze in
1902 in zijn ‘brilliant address’ voor de British Association for the Advancement of
Science verzuimd had te vermelden dat Onnes het regeneratieprincipe bij het
vloeibaar maken van gassen als eerste, en ruim vóór Linde, systematisch had
21
toegepast (Karl Olszewski had een paar maanden eerder een vergelijkbaar verwijt
22
gekregen; prioriteiten lagen gevoelig). Waarop Dewar haastte zich te
verontschuldigen en terugschreef dat hij in 1896 in een artikel Onnes' prioriteit op
23
dat terrein wel degelijk had vermeld. Overigens was begin 1904 August Crommelin,
toen aankomend leerling van Onnes, wel welkom in de Royal Institution. Dewar zelf
24
leidde hem rond.
25
Maart 1896 meldde Onnes zich opnieuw. Ditmaal kreeg Dewar Communication
23 toegezonden, de vertaling van de mededeling die Onnes een week eerder in de
Akademie had aangeboden: ‘Opmerkingen over het vloeibaar maken van waterstof,
over thermodynamische similariteit en het gebruik van vacuümglazen’. Een foto van
de kookfles en kookkast van de zuurstofcyclus, beschreven in Communication 14,
was bijgevoegd. Onnes' nieuwste artikel handelde over methodes om waterstof
vloeibaar te maken - in theorie, de koe bij de hoorns vatten zat er vanwege de
slepende hinderwetkwestie voorlopig niet in. In zijn tweede brief naar Londen zocht
Onnes dan ook vooral steun in zijn gevecht om het behoud van het Leidse cryogeen
laboratorium - steun die per kerende post werd geleverd (zie hoofdstuk 17). Dat
Onnes zijn collega feliciteerde met de ‘splendid researches’ die december 1895 in
de Proceedings of the Chemical Society waren gepresenteerd - en stilhield dat hij
ook Olszewski had aangeschreven - zal de Brit zeker mild hebben gestemd. Tot
dat prachtonderzoek behoorde het dynamisch vloeibaar maken van waterstof: onder
een druk van 200 atmosfeer, afgekoeld door vloeibare lucht bij atmosferische druk,
stroomde het waterstof door een regeneratorspiraal die eindigde in een
expansieventiel. Met de aldus verkregen straal gedeeltelijk vloeibare waterstof wist
Dewar zuurstof vast te ma-
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ken. Maar de wild verdampende waterstof in een vacuümglas opvangen was nog
een brug te ver.
De race om vloeibare waterstof was in 1895 nog altijd niet beslist. Al in 1884
wisten de Polen Wroblewski en Olszewski dit gas kortstondig vloeibaar te krijgen,
maar van rustig koken was toen geen sprake en ook Dewar speelde dat nog niet
klaar. Wel kwam Olszewski in 1891 en 1895 met ruwe bepalingen van de kritische
druk en de kritische temperatuur van waterstof, van groot belang om de condities
te bepalen waaronder het gas zich gewonnen zou geven.
Onnes liet in Communication 23 weten al jaren op een methode ter liquefactie
van waterstof te broeden. Een recent patent van Solvay, dat in zijn uitgangspunten
leek op wat hij in gedachten had, had hem ertoe gebracht met zijn ideeën naar
buiten te treden. Sleutel in Onnes' benadering was de wet der overeenstemmende
toestanden. Als een toestel zuurstof vanaf kamertemperatuur in een keer vloeibaar
kreeg, zo was de conclusie, moest dat bij waterstof ook lukken mits als
begintemperatuur die van vloeibare zuurstof werd genomen. Aanvankelijk had Onnes
26
een zelfkoelend expansiemotortje in gedachten, een origineel idee dat van
thermodynamisch inzicht getuigde, maar de fabricage liep stuk op onoverkomelijke
mechanische problemen. Fabrikanten die hij raadpleegde kwamen er evenmin uit
- later slaagde Georges Claude er alsnog in het principe toe te passen in zijn
luchtliquefactoren (en nog veel later Kapitza en Collins in hun heliumliquefactoren).
Zodra Onnes in 1895 van Lindes (en Hampsons) Joule-Thomson-methode hoorde,
gooide ook hij het over die boeg, al betekende dat theoretisch een verlies vergeleken
met het motoridee. In het ontwerp van de Leidse waterstofliquefactor - die pas in
1906 klaar was - speelde de analyse van 1896 een sturende rol. Weer was Van der
Waals het baken.

De beste vloeibare waterstofinstallatie ter wereld
De periode 1895-1898 mocht het Leidse cryogeen laboratorium buiten bedrijf zijn,
Onnes verloor nooit het vertrouwen in de goede afloop en achter de schermen werd
de aanval op vloeibaar waterstof alvast voorbereid. In 1898 was de zoveelste
aanbouw aan de Langebrug bestemd voor een krachtiger gasmotor (40 pk), een
lokaal voor ‘chemische handelingen’ en een lokaal (Aa) waar de waterstofliquefactor
een plaatsje zou krijgen. In afwachting van de benodigde pompen en cryostaten
werd het benut als tekenkamer en ruimte voor het maken van gipsen modellen van
Ψ-oppervlakken.
Dat de waterstofliquefactor pas in 1906 fatsoenlijk functioneerde heeft alles te
maken met de hoge eisen die Onnes aan de installatie stelde. Op korte termijn een
toestel in elkaar zetten dat een beetje vloeibare waterstof
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produceerde, hoogstens goed voor wat oriënterende proefjes, had na Dewars
prestatie van mei 1898 geen enkele zin meer; die race had Leiden verloren. Wat
Onnes voor ogen stond was een liquefactor die in een doorlopend procédé op zo
economisch mogelijke wijze enkele liters vloeibare waterstof per uur produceerde.
Die waterstof zou, afgetapt in dewarglazen en overgeheveld naar een meetcryostaat
elders in het laboratorium, een vloeistofbad moeten vormen met temperaturen die
tot op een honderdste graad waren te stabiliseren.
Voor het zover was moest er heel wat gebeuren. Het aanpassen van extra vacuümen perspompen, het bouwen van de waterstofliquefactor, het op orde krijgen van
een installatie om in de handel verkrijgbare waterstof te zuiveren, het bouwen van
een meetcryostaat, het verbeteren van de cascade en het inlassen van een cyclus
voor vloeibare lucht, het maken van ondersteunende toestellen: de werkplaatsen
van het Natuurkundig Laboratorium hadden er de handen vol aan. Maar het resultaat
mocht er zijn. ‘De Leidsche waterstofliquefactor voor continu gebruik,’ aldus Onnes
in zijn beschrijving van 1906, ‘bevat genoeg eigenaardigs om als onafhankelijke
constructie naast de toestellen van Travers en Olszewski, die aan de eischen der
Leidsche metingen niet zouden kunnen voldoen, eene zelfstandige plaats in te
nemen.’ Schatplichtig voelde Onnes zich aan Dewar en Hampson. De eerste
vanwege zijn idee de regeneratorspiraal in een vacuümglas te plaatsen, de tweede
27
vanwege zijn geslaagde ontwerp van zo'n spiraal in zijn zuurstofliquefactor.
Bekijken we de situatie in 1904, het jaar dat de Britse gastonderzoeker Hyndman
28
de Leidse installaties in een uitvoerig artikel in Engineering beschreef. Op dat
moment had de cascade wezenlijke verbeteringen ondergaan. Zo was de kookfles
in de chloormethylcirculatie (een ontwerp van Pictet), waarin geen warmtewisselaar
geïntegreerd was, grondig vernieuwd op basis van ervaringen met de door Onnes
29
zelf ontworpen ethyleenkookfles. In 1899 werd in Basel bij Machinenfabrik
Burckhardt voor 2900 Zwitserse franc (circa ƒ 1400) een grote vacuümpomp gekocht
die de capaciteit van de chloormethylcyclus sterk vergrootte zodat de productie van
vloeibare ethyleen tijdens het bijvullen van chloormethyl gewoon door kon gaan.
Drie jaar eerder was al een vergelijkbare Burckhardtpomp ingezet in de
ethyleencyclus (in afwachting van zijn hinderwetvergunning heeft Onnes er eindeloos
aan gesleuteld). De pompen konden 360 kubieke meter gas per uur verplaatsen en
werden in Leiden gebruikt in conjunctie met aan de perszijde zuigende kleinere
30
pompen.
Rond 1900 werd de cascade uitgebreid met een cyclus voor vloeibare stikstof om
o

zo het temperatuurgebied tussen -196 en -210 C, waar de

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

366
dampdruk van zuurstof zo klein is dat het nauwkeurig stabiel houden van de
temperatuur bijna een onmogelijke opgave werd, beter toegankelijk te maken.
Zuivere stikstof maken was lastig, zodat de compressor en de vacuümpomp in de
stikstofcyclus aan hoge eisen moesten voldoen. Omdat het kookpunt van stikstof
vlak onder dat van zuurstof ligt, was het mogelijk in de zuurstofcyclus met de
Brotherhood-pomp te volstaan, zodat de Cailletetpomp in combinatie met aanjager
vrijkwam voor de stikstofcyclus. De stikstofliquefactor bestond uit een hoog
cilinderglas waarin de stikstof onder hoge druk door een warmtewisselaar werd
31
geleid en, onder afgifte van warmte aan vloeibare zuurstof, condenseerde.
o

Overigens viel het gebied van -196 tot -210 C na de komst van nog een
32
Burckhardtpomp in 1905 alsnog door een zuurstofcryostaat te bestrijken.
De luchtliquefactor week in bouw weinig af van die voor stikstof, alleen was hij
wat groter. Het ging ditmaal om een open cyclus: atmosferische lucht werd, nadat
het koolzuur eruit was verwijderd, met een Brotherhoodpomp tot 10 atmosfeer
samengeperst en door een spiraal gestuurd die aan de onderkant van het toestel
in de vloeibare zuurstof stond. De aldus gevormde vloeibare lucht, 5½ liter per uur,
werd naar dewarvaten overgeheveld en in het laboratorium bewaard. In 1903 bedroeg
de opbrengst 66 liter, het jaar erop was het al 442 liter en in 1907 ging er aan het
33
Steenschuur 1462 liter vloeibare lucht doorheen. De vloeistof was permanent op
voorraad en werd op verzoek voor twee gulden per liter toegestuurd aan leraren en
hoogleraren - ook uit het buitenland kwamen verzoeken. In Leiden had vloeibare
lucht als extra functie dat het de voorkoeling leverde in de waterstofliquefactor.
In 1905 was alles in gereedheid om de aanval op de waterstof te openen.
Overigens liet de Crossley-gasmotor, die in 1900 geplaatst was, het november 1904
lelijk afweten toen er een bout van de krukas knapte - een constructiefout die het
bedrijf uit Manchester niet wilde erkennen. Het duurde een jaar eer de partijen het
34
eens werden over een herstelcontract en de reparatie een feit was. Toen stonden
in kamer Aa twee langzaam lopende, oliegesmeerde tweetrapscompressoren van
Burckhardt (die het gas via 25 naar 250 atmosfeer oppompten) en de grote
vacuümpomp voor het afpompen van vloeibare lucht bij 1,5 à 2 mm kwikdruk (ook
van Burckhardt, Onnes was vaste klant in Basel) al tijden klaar. Een eerste proef
met een kleine liquefactor, geïnspireerd op installaties van Hampson (vloeibare
lucht, 1898) en Olszewski (vloeibare waterstof, 1902), mislukte omdat de liquefactor
in het ongerede raakte. Maar op 16 juni 1905 ging het wel goed en had Leiden zijn
vloeibare waterstof te pakken. Opbrengst: een kwart liter, waarvan zo'n 15 cc kon
worden afgeschonken.
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Dat was niet veel en snel werd besloten tot de bouw van een grote
waterstofliquefactor die drie à vier liter per uur moest leveren. De nieuwe
regeneratorspiraal met expansieventiel, eindigend in een dewarvat, werd met stikstof
met succes op deugdelijkheid beproefd, waarna de installatie op 20 februari 1906
zijn eerste liter vloeibare waterstof produceerde. Gemeten werd er vanaf 5 mei
(vergelijking van diverse thermometers bij waterstoftemperaturen) terwijl Onnes op
de Akademievergadering van 28 mei een vaatje met 4 liter, de vorige dag in Leiden
35
bereid, meenam om er demonstraties mee te verrichten.
Het viel overigens niet mee de liquefactor continu in bedrijf te houden. De door
de Schiedamse firma Oxygenium geleverde (elektrolytische) waterstof bevatte
verontreinigingen aan zuurstof en stikstof die in een bad van vloeibare lucht niet
volledig vielen uit te vriezen. In de praktijk werd de waterstofdruk langzaam
opgevoerd tot de kraan van het expansieventiel vastvroor. Na ontdooiing zoog een
pomp de ongerechtigheid weg, wat waterstof met nog geen promille bijmenging
36
opleverde. Februari 1908 bouwde Onnes een afzonderlijke separator, een
waterstofzuiveringstoestelletje op basis van al aanwezige zuivere vloeibare
37
waterstof. De nieuwe liquefactor overtrof met 4 liter per uur de stoutste
verwachtingen en was de beste ter wereld. Het toestel van Dewar had om de
haverklap last van vastvriezende kranen terwijl die van Travers en Olszewski (beide
gebouwd in 1902) niet continu waren en per keer maar enkele honderden cc
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vloeibare waterstof leverden. In 1906 werd in Leiden 71 liter waterstof
afgeschonken, een jaar later was dat al 167 liter.
Met de waterstofcryostaat verliep het minder voorspoedig. Die was oorspronkelijk
uitgerust met een dewarbeker, wat de constructie vereenvoudigde. Toen dit
vacuümglas na enkele meetrondes sprong - Onnes had het geluk dat zijn
meettoestellen, ‘in welke het werk van geheele serien van waarnemingen opgehoopt
was’, bij de klap gespaard bleven - werd een veiliger cryostaat gebouwd.
Dewarglazen stonden bloot aan grote temperatuurverschillen en gevoegd bij de
spanning door het vacuüm gaf dat een permanent risico op kapotspringen, een
risico dat opliep naarmate de afmetingen van het dewarvat groeiden. Later zou
Onnes' glasblazer Kesselring de techniek van het maken van wijde dubbelwandige
glazen cryostaten tot kunst verheffen, maar voorlopig werd er geen risico gelopen.
De nieuwe cryostaat was complexer van ontwerp maar hij functioneerde prima en
ging ook nog eens zuiniger om met vloeibare waterstof.

De aanval op het helium
Toen Kamerlingh Onnes in 1906 waterstof onder de knie kreeg, maakte hij

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

368
direct plannen om het helium aan te vallen. De strijd ging tussen Dewar, Olszewski
en Onnes - Travers was juist op weg naar Bangalore, als aanstaand directeur van
het Indian Institute of Science. Het vertrek van Ramsays rechterhand, die zijn
cryogene ervaring had benut door her en der in Europa installaties voor vloeibare
lucht op te zetten en in 1903 in Bonn en Berlijn waterstof vloeibaar maakte (een
primeur voor Duitsland), betekende één kanshebber minder. Overigens had Travers
eind 1903 zijn waterstofliquefactor in Londen in de steek gelaten om hoogleraar te
worden in Bristol. Ramsay kon met het apparaat niet overweg en was, nadat alle
edelgassen ontdekt waren, gegrepen door het jonge verschijnsel radioactiviteit.
Vloeibare lucht vond hij al mooi genoeg.
In 1901 had Dewar opnieuw gepoogd het helium te bedwingen. Na de mislukking
van drie jaar eerder greep hij terug op de methode-Cailletet, die uitging van
eenmalige expansie en dus veel minder helium vergde dan een cyclus. Het helium
betrok Dewar uit een bron in Bath, die gas leverde (voornamelijk stikstof) waarin
0,5 promille helium aanwezig was. Door het helium door een in vloeibare waterstof
gedompelde U-buis te leiden werden verontreinigingen zoveel mogelijk uitgevroren.
Terwijl de onderkant van de Cailletet-buis in vloeibare waterstof stak die werd
afgepompt (16 kelvin), liet Dewar zijn tot 80 atmosfeer samengeperste helium in
het onderste deel van de glazen buis expanderen. Er was niets te zien, zelfs geen
spoor van dunne mist. Uit het feit dat waterstof (op dezelfde wijze gezuiverd) in de
Cailletetbuis wél een mist te zien gaf na expansie bij een temperatuur gelijk aan
tweemaal de kritische waarde (33 kelvin), en niet als die temperatuur 2,5 keer die
waarde bedroeg, concludeerde Dewar dat de kritische temperatuur van helium
39
onder de 9 kelvin moest liggen.
Olszewski's eerste poging om helium vloeibaar te krijgen dateerde al van eind
1895. Kort nadat Ramsay het gas op aarde had ontdekt had hij de Pool, net als
eerder bij het argon, een hoeveelheid toegestuurd. Snelle expansie van helium bij
de temperatuur van vloeibare zuurstof leverde - het zal niet verbazen - niets op.
Een berekening bracht Olszewski tot het vermoeden dat het kookpunt van helium
40
beneden de 9 kelvin moest liggen.
In 1905 kwam er uit Krakau een nieuwe publicatie. Olszewski schreef dat hij in
1898 direct twijfels had bij Dewars claim op vloeibaar helium, maar zich stil had
gehouden omdat hij bij gebrek aan middelen het Britse experiment niet had kunnen
herhalen. Fijntjes merkte de Pool op dat zodoende het ‘nieuws’ van het vloeibare
helium zich drie jaar lang tot in alle uithoeken der aarde had kunnen verspreiden,
zijn weg had gevonden naar een veelheid aan leerboeken, en dat het nog een hele
41
toer zou zijn de fout recht te zetten. Ook maakte hij melding van een reeks proeven
uit 1902 van Travers
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en Jacquerod, die hun Cailletet-buis koelden met vloeibare of vaste waterstof en
het helium bij 60 atmosfeer lieten expanderen - zonder resultaat.
In zijn poging van 1905 ging ook Olszewski uit van vloeibare waterstof, hanteerde
hij een grotere Cailletet-buis en voerde de druk op het helium (ditmaal gewonnen
uit het zojuist op Ceylon ontdekte mineraal thorianiet) op tot 180 atmosfeer. Weer
was er niets te zien. Met een vergelijkbare berekening als in 1895 kwam de Pool
nu tot de conclusie dat het kookpunt van helium beneden de 2 kelvin moest liggen.
Hij sprak zijn twijfel uit of het ooit zou lukken het helium vloeibaar te krijgen.
Overigens schatte Dewar in 1904 op basis van de gemeten absorptie van helium
in kool bij zeer lage temperatuur, vergeleken met die in waterstof, het kookpunt van
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helium op hoger dan 5 kelvin.
Toen duidelijk werd dat het helium zich in een Cailletet-buis niet liet bedwingen
(in de jaren dertig lukte het Francis Simon alsnog met zo'n single shot-aanpak
vloeibaar helium te maken), zat er niets anders op dan toch maar over te schakelen
op de aanpak die bij het statisch vloeibaar maken van waterstof had gewerkt: een
liquefactor bouwen met circulerend helium, een regeneratorspiraal en een
expansieventiel, en het hele zaakje voorkoelen met vloeibare waterstof. In zijn
‘Bakerian Lecture’ van 1901 rekende Dewar voor dat, uitgaande van vloeibare of
vaste waterstof, op die manier liquefactie van helium moest lukken mits de kritische
temperatuur niet beneden de 6 à 8 kelvin lag, corresponderend met een kookpunt
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van 4 à 5 kelvin. Overigens meende Dewar dat met vloeibaar helium de laatste
stap op weg naar het absolute nulpunt niet gezet was en hij zinspeelde op de
(onmogelijke) vondst van een nieuw edelgas, tweemaal zo licht als helium, dat nog
diepere koude mogelijk zou maken.
Mei 1903 was Dewar al flink opgeschoten. In een brief aan Kamerlingh Onnes
liet de Schot - die altijd over zijn zwakke gezondheid klaagde; ook op dat vlak waren
Onnes en hij aan elkaar gewaagd - weten dat hij een hoeveelheid helium klaar had
en spoedig van plan was de circulatie te starten, zij het niet met vloeibare waterstof
als voorkoeling maar met vloeibare stikstof. ‘It is however a very complicated and
risky business as you well know,’ liet Dewar weten. ‘I have already lost 1 cilinder of
helium by the breaking of vacuum vessels during the course of its circulation at liquid
air temperatures and I dread any repetition of the disaster.’ Waarna hij zijn
Nederlandse concurrent weer eens een complimentje maakte: ‘I only wish that I had
again the gift of growth so that I might begin my scientific career after a training in
44
your Dutch school of science.’
In zijn antwoord liet Onnes - weinig diplomatiek - weten dat Dewar de ramp met
het verloren helium niet was overkomen als hij had beschikt over
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de Leidse kwikcompressor voor zuivere gassen, de Cailletet-pomp die Onnes aan
het begin van zijn cryogene loopbaan met bloed, zweet en tranen had aangepast.
Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop. Terugblikkend zei Dewar in 1908 dat twee
problemen hem parten speelden: het verkrijgen van een voldoende hoeveelheid
zuiver helium, en het maken van genoeg vloeibare waterstof om de heliumcyclus
in bedrijf te houden. Dat alles, zo gaf hij toe, vereiste een fabrieksmatige aanpak
en de gang van zaken in de Royal Institution leek daar in de verste verte niet op.
‘In my work I have never been able to do anything unless substantially with my own
hands,’ schreef Dewar in 1904 naar Leiden, en: ‘In pioneering work assistants are
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a waste’. Op dat moment had Onnes een legertje ‘blauwe jongens’ om zich heen
verzameld, aangevoerd door uitmuntende technici als Flim en Kesselring.
Maar één ding had Onnes niet: helium. Begin juni 1905 wendde hij zich tot de
directie van de Bath-bronnen, maar die verwezen hem door naar Dewar. Prompt
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schreef Onnes naar Londen. ‘I thought you had occasionally helium containing
gas from them but now I learn from the letter that you have put up [in Bath] a plant
of machinery there for extracting the gases regularly. Of course, if I had been aware
of this, knowing your kindness, I would have addressed myself immediately to you
in the hope that you will let me share in the costs as well as in de profit.’ Onnes zei
zover gevorderd te zijn dat hij toe was aan het nauwkeurig bepalen van de
heliumisothermen, van belang voor het bepalen van de kritische temperatuur en
typisch een klus voor Leiden - eerder had Dewar geschreven dat nauwkeurig meten
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en pionierswerk niet samen gingen. Onnes zat te springen om liters zuiver
heliumgas, en bij gebrek aan een leverancier klopte hij aan bij Dewar. Ter
geruststelling van de Schot verzekerde Onnes dat het hem twee jaar zou kosten
eer hij het helium uit Bath voldoende gezuiverd had. En waren de isothermen niet
de aangewezen route naar een betrouwbaar kritisch punt, wat weer antwoord kon
geven op de prangende vraag of helium via de Joule-Thomson-aanpak überhaupt
vloeibaar te maken viel?
Zover ging de collegialiteit van Dewar nu ook weer niet. ‘We both want the same
material in quantity from the same place at the same time and the supply is not
sufficient to meet our great demands,’ liet de Schot weten. ‘It is a mistake to suppose
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the Bath supply is so great.’ Als goedmakertje voor deze weigering zei hij dat,
indien zijn slechte gezondheid verder werken onmogelijk maakte, hij wellicht Onnes
zijn helium zou toespelen. Onnes trok zijn conclusies en ging naarstig op zoek naar
een andere leverancier. Die vond hij in Ramsay. In zijn reactie op Onnes' verzoek
schreef deze dat zijn helium geen neon bevatte (een groot voordeel ten opzichte
van Dewar) en simpel te zuiveren was van nog aanwezige lucht door het gas door
vloei-
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baar waterstof te leiden, terwijl sporen waterstof zich chemisch lieten verwijderen.
‘Zodra Travers ermee klaar is,’ schreef Ramsay naar Onnes, ‘kon Leiden erover
49
beschikken.’ Het zuiveren kostte meer moeite dan Ramsay deed voorkomen.
Leiden en Londen ontdekten onafhankelijk van elkaar - iets wat Dewar na enig
gesteggel erkende - dat samenpersen bij zo laag mogelijke temperatuur dé manier
50
was om verontreinigingen uit het helium te vriezen.
In Londen wilde het met de heliumcyclus niet vlotten. Assistent Lennox had het
liefst een metalen liquefactor gemaakt, maar Dewar wilde (net als Onnes) zien wat
er gebeurde. De installatie van Dewar vrat vloeibare waterstof: na vier minuten
heliumcirculatie was er al zes liter verdampt. Erger was dat de installatie die het
helium uit Bath moest zuiveren gebrekkig functioneerde. Het gevolg was dat in de
heliumcyclus kranen verstopt raakten of vast kwamen te zitten door bevriezend
neon. Samenwerking met Ramsay, die als geen ander wist hoe je edelgassen moest
zuiveren, had Dewar wellicht uit de nesten geholpen, maar dat zat er na de ruzie
van 1898 niet in. Ook miste Dewar een pomp die het helium kon samenpersen
zonder de cyclus te verontreinigen. En tot overmaat van ramp draaide een jonge
technicus van de Royal Institution ook nog eens een verkeerde kraan open, zodat
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's nacht Dewars complete voorraad zuiver helium kon weglekken.
In Leiden zou de aanval op het helium plaatsvinden in E', een klein lokaal dat in
1903 was opgeleverd, tegelijk met een ruimte voor elektromotoren die de pompen
van de cascade aandreven. Bepalend voor de slaagkans waren de
inversietemperatuur, beneden welke het Joule-Kelvin-proces afkoeling oplevert, en
de kritische temperatuur, beneden welke vloeibaar helium in beeld komt. Over de
waarde van de kritische temperatuur liepen de meningen sterk uiteen: Olszewski
hield het op 1,7 kelvin, Dewar op 5 à 6 kelvin. In beide bepalingen ging het om
beredeneerde schattingen. Aan Onnes de taak om via precisiemetingen, zijn
specialiteit, de juiste waarde te achterhalen.
o

Met het meten van heliumisothermen bij uiteenlopende temperaturen, van +100 C
o

tot -259 C (bevriezende waterstof), werd in 1905 begonnen. Maar voor de isothermen
bepaald waren, bood zich een alternatieve methode ter bepaling van de kritische
temperatuur aan. In de Akademievergadering van november 1906 kwam Onnes
met een korte mededeling waarin hij een spectaculair verschijnsel beschreef: een
52
gas dat zinkt in een vloeistof. Het ging bij dit barotropisch effect om heliumgas dat
boven vloeibare waterstof werd samengeperst, tot het zonk. Op zo'n situatie is Van
der Waals' theorie voor binaire mengsels van toepassing, een onderwerp dat vooral
door toedoen van Kuenen, Verschaffelt en Keesom in Leiden een hoge vlucht had
genomen.
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Onnes deed een mengsel van 1 deel helium op 6 delen waterstof in een glazen
buisje, dompelde het geheel in vloeibare waterstof en voerde de druk geleidelijk op.
Tot 49 atmosfeer zag hij hoe vloeibare waterstof zich geleidelijk uit het mengsel
afscheidde, door een holle meniscus gescheiden van het voornamelijk uit helium
bestaande gas. Op dat moment zakte het gas opeens door de vloeistof heen ‘en
bleef als een groote droppel op den bodem liggen’. Verder samenpersen tot 60
atmosfeer en ontspannen tot 32 atmosfeer leidde tot inkrimping en uitzetting van
de bel, alsof het om een gas ging. Bij 32 atmosfeer ging de bel weer omhoog. Door
drukverandering kon Onnes de bel naar believen laten rijzen of zinken. Eer het
effect, inclusief het verband met de Ψ-oppervlakken van helium en waterstof, tot de
bodem zou zijn uitgezocht, kon wel even duren, dacht Onnes. Vandaar zijn
‘schetsmatige mededeeling’ van het verschijnsel.
De theoretische afwikkeling van het bizarre effect was een kolfje naar de hand
van Willem Keesom, op dat moment conservator van het Natuurkundig Laboratorium.
Binnen een maand had hij de zaak tot in de finesses doordacht. Een van zijn
bevindingen was dat uit de aard van het barotropisch verschijnsel bij helium en
waterstof een schatting viel te maken van de kritische temperatuur van helium. Als
o

in het Ψ-vlak van het mengsel waterstof-helium bij -253 C niet meer dan één
‘barotropische raakkoorde’ te trekken viel, en daar leek het sterk op, dan kon Keesom
afleiden dat de kritische temperatuur nog geen 0,09 deel was van die van waterstof.
Uiteindelijk was de conlusie dat de kritische temperatuur van helium vermoedelijk
beneden de 2 kelvin lag. De resultaten van zijn onderzoek naar het barotropisch
effect werden neergelegd in twee mededelingen, een met Kamerlingh Onnes en
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Keesom als auteurs, en een met alleen Keesom. Dat laatste was bijzonder en
tekent Onnes' waardering voor het theoretische vernuft van zijn conservator.
Maar de uitkomst voor de kritische temperatuur van helium zal weinig vreugde
hebben gewekt. Olszewski leek met zijn schatting van 1,7 kelvin gelijk te krijgen,
wat betekende dat de Joule-Thomson-methode bij helium, zelfs uitgaande van vaste
waterstof, weinig perspectief bood. Des te belangrijker werden de heliumisothermen,
die de kritische temperatuur pas echt nauwkeurig zouden vastpinnen. Het duurde
een jaar eer Onnes met de eerste resultaten naar buiten kwam. Het ging om
o

o

isothermen tussen 100 C en -217 C (bevriezende zuurstof) en uit extrapolatie kon
o

Onnes vaststellen dat het Boyle-punt op ongeveer -250 C lag, zodat
Joule-Thomson-expansie van helium door een ventiel inderdaad afkoeling opleverde
indien bij het vriespunt van waterstof werd begonnen. Vergelijking met waterstof
leidde tot een kritische temperatuur van 6 kelvin, welk getal na toepassing van de
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wet der overeenstemmende toestanden gecorrigeerd werd tot 5,3 kelvin. Omdat
Onnes vermoedde dat helium méér dan waterstof van de wet der overeenstemmende
54
toestanden zou afwijken, verwachtte hij in de praktijk een nog iets lagere waarde.
Dat was een kritische temperatuur die wél welkom was. Nog meer goed nieuws:
o

o
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begin 1908 bevestigden de isothermen bij -252 C en -259 C de eerdere uitkomst.
Gesterkt door dat getal besloot ook Onnes, niet gehinderd door de mislukkingen
van Olszewski, Dewar en Travers, een poging te wagen het helium via eenmalige
expansie in een glazen proefbuis te verdichten. Nee had je, ja kon je krijgen.
Bovendien gebruikte Onnes meer heliumgas dan zijn voorgangers, ving hij het gas
na expansie in een gashouder op en had hij onder in de proefbuis een bekertje
aangebracht om de warmte-isolatie te verhogen.
o

Op 28 februari liet Onnes 7 liter helium bij -259 C van 100 atmosfeer tot 1
atmosfeer expanderen. Tot zijn niet geringe verbazing vulde de glazen buis onder
de expansiekraan zich met een vlokkige, sneeuwachtige massa, waar hoogstens
op een ijle nevel was gehoopt. De proef werd acht à negen keer herhaald, en steeds
was er hetzelfde te zien - al werd het zicht op den duur gehinderd omdat het buisje
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aan de buitenkant besloeg. ‘Bij de ontspanning van het helium,’ aldus Onnes in
zijn latere mededeling op de Akademie, ‘vormde zich een dikke grijze nevel, waaruit
zich vaste massa's afzetten, die in het gasvormige helium als watachtige gedeeltelijk
ook meer samenhangende massa's in een strooperige vloeistof zweefden, aan den
wand kleefden en kantelende naar beneden daalden terwijl zij snel (in 20 seconden)
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verdampten. Van smelting was daarbij niets te bespeuren.’
Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich door het laboratorium: ‘het
helium is vast!’ In de Akademiezitting van 29 februari, dus direct de volgende dag,
maakte Onnes het spectaculaire nieuws bekend en er ging een telegram naar Dewar.
De Schot stuurde sportief een felicitatie en voelde zich verplicht The Times in te
lichten. Zes weken later stuurde Dewar die krant weer een brief, nu met de
boodschap dat het vaste helium uit Leiden een vergissing was gebleken. Onnes
had intussen zijn Akademiemededeling ‘De verdichting van het helium’, welke titel
in de Verslagen van februari 1908 alvast was vermeld, ingetrokken en kwam een
maand later met een analyse: ‘Over proeven ter verdichting van het helium door
expansie’. In zijn gretigheid de eerste te zijn had hij zijn eigen lessen in de wind
geslagen. Waar Zeeman in 1896 zijn waarneming van de invloed van een
magneetveld op licht pas naar buiten bracht na een serie grondige aanvullende
proeven, liet Onnes iedere kritische bejegening van zijn heliumvlokken varen. Met
als resultaat dat hij voor aap stond.
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‘Werkelijk ben ik eenigen tijd,’ blikte Onnes in zijn verbeterde Akademiemededeling
van maart terug, ‘ten gevolge van waarnemingen, die later tot twijfel aanleiding
gaven of die onjuist bleken, in de overtuiging geweest, dat ik snel verdampend
helium in vasten toestand damp had zien afgeven [...].’ Bij nader inzien bleken de
verschijnselen terug te voeren op de aanwezigheid van waterstof in het helium:
absorptieproeven met kool gaven een bijmenging van bijna 0,5 procent te zien. Die
waterstof was tijdens de expansie uitgevroren, om snel te verdampen. Opmerkelijk
3

3

bleef het dat ten hoogste 15 mm vaste waterstof 7 cm proefbuis voor een groot
deel met vlokkige massa's had kunnen vullen. Ook leek het stijgen of dalen van een
vaste stof in een gas mogelijk, al naar gelang de uitgeoefende druk: een variant van
het barotropisch effect. Interessant, maar bijzaak. Toen Onnes met het gezuiverde
helium de proef nog eens overdeed, was van de vlokken niets meer te bespeuren.
‘De verdichting van het zuivere helium,’ zo besloot Onnes zijn analyse, ‘blijft echter
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een open vraag, die nog een uitgebreid onderzoek vordert.’
In een naschrift zei Onnes de expansieproef intussen bij een grotere
uitstroomsnelheid van het helium te hebben herhaald, waarbij een dunne nevel te
zien was geweest die in een seconde verdween. Waren het opnieuw sporen
waterstof? Of duidde het andere voorkomen op een heliumvloeistofnevel? Helaas
was de proefbuis gebroken en kon Onnes niet verder experimenteren. Deze keer
hoedde hij zich voor overhaaste conclusies: ‘Eene beslissing over de kritische
temperatuur van het helium is dus ook eerst door eene stelselmatige voortzetting
van het onderzoek te verkrijgen, welke wegens de daaraan verbonden moeilijkheden
nog wel geruime tijd in beslag zal nemen.’
Onnes wachtte niet tot de Engelse vertaling van zijn mededeling in druk verscheen
59
maar stuurde begin april een eigenhandige versie naar Dewar. Die schreef terug
dat hij alles had rechtgezet en maakte - opgelucht dat hij nog niet was verslagen Onnes een compliment: ‘I wish all scientific men were as magnanimous as yourself
in making immediate correction of faulty inferences from experimental data they had
reason to believe at that time was correct.’ Probeerde Onnes zijn opponent zand in
de ogen te strooien met zijn bewering dat het nog wel een tijd zou duren eer de
beslissende proef genomen kon worden, Dewar deed niet anders. ‘If your value of
o

5 Abs of Tc [kritische temperatuur] is correct, then we are a long way from resulting
static helium liquid or solid. In any case the Royal Institution has no money to
[support] such very expensive [experiments] seeing it has no endowments to draw
upon.’
Terwijl Dewar voortploeterde met vastvriezende kranen en verstopte lei-
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dingen, schoot de zaak in Leiden lekker op. Onnes had de uitkomst van de
heliumisothermen niet afgewacht en alvast een heliumliquefactor met
regeneratorspiraal en dewarvat gebouwd, een ‘vertaling’ van de succesvolle
waterstofliquefactor naar zo klein mogelijk formaat, alles gestuurd door de wet der
overeenstemmende toestanden. Na drie maanden keihard doorwerken - het blazen
van de benodigde grote vacuümglazen vergde het uiterste van Kesselrings kunsten
- konden de toestellen worden gemonteerd en was de aangelegde voorraad zuiver
helium voldoende om de aanval te wagen. Het extra helium (een paar honderd liter)
dat de circulatiemethode vergde had Onnes op de kop weten te tikken via zijn broer
Onno, die in Amsterdam een bureau voor handelsinlichtingen bestierde. Onno
regelde dat twee zakken heliumhoudend monazietzand uit North-Carolina, die een
Noorse firma naar Hamburg had laten verschepen (en waarvan de Amsterdamse
vestiging van de Transvaalsche Bank- & Handelsvereeniging als tussenpersoon
abusievelijk veronderstelde dat er ‘Zinnasche’ in zat) eind april op transport naar
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Leiden gingen. Het kostte 5 kronen per kilo, zodat Onnes in totaal circa 300
gulden kwijt was. Via een nogal omslachtige en tijdrovende procedure (zie de
proloog) werd het monazietzand na aankomst in Leiden onder leiding van de
chemicus H. Filippo bewerkt en gaf het zijn helium prijs.
Overigens was Onnes niet helemaal gerust met zijn heliumisothermen: die bij
lagere temperatuur, zo kwam het hem voor, leverden een lagere kritische temperatuur
dan die bij hogere temperatuur. Ook was hij als de dood dat een springend
vacuümglas het werk van vele maanden teniet zou doen. En dan was er de vraag
of de Cailletet-pomp-met-aanjager met zijn maximumcapaciteit van 1400 liter gas
per uur (gemeten bij kamertemperatuur) kracht genoeg had: de Burckhardtpomp in
de waterstofkringloop kon 15 keer zoveel aan. Pas toen bleek dat de
waterstofliquefactor óók functioneerde als er met vloeibare lucht onder atmosferische
druk werd gewerkt en de Burckhardtpomp viermaal zo langzaam liep als normaal,
kreeg Onnes er weer vertrouwen in dat ook de Cailletet-pomp in de heliumcyclus
voor zijn taak berekend was. Vervolgens was er het probleem van de vloeibare
waterstof: die moest 's morgens, voor de aanval op het helium, geproduceerd worden.
De wet der overeenstemmende toestanden vertelde Onnes hoeveel waterstof hij
nodig had en hoe lang de heliumproef ging duren. ‘Zij bleven juist beneden de grens,
waarbij het inrichten van de proef op de ontworpen wijze zou moeten worden
ontraden,’ schreef Onnes, ‘doch, hoe nabij die grens was, is later gebleken.’ Kortom:
het was kantje boord.
Maar het lukte: op 10 juli 1908 werd na een lange en zware dag 's avond om
halfacht het vloeibare helium waargenomen (zie de proloog). Het Akademieverslag
van deze prestatie is een hoogtepunt in de Nederlandstalige we-
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tenschappelijke literatuur en vooral § 4, De proef, verdient het om in zijn geheel
geciteerd te worden:
Nadat 9 Juli de reeds beschikbare hoeveelheid vloeibare lucht tot 75
liter was aangevuld, alle toestellen op sluiten onderzocht, luchtledig
gepompt en met zuiver gas gevuld waren, werd 10 Juli te 5¾ uur 's
morgens begonnen met het bereiden van vloeibare waterstof, waarvan
u

te 1 30 20 liter in verzilverde vacuumglazen afgetapt [...] gereed stonden.
Intusschen was de heliumtoestel, bij verwarming van de daarbij
behoorende buis met kool, luchtledig gepompt, en werd, bij afsluiting van
deze buis, het in de overige heliumcirculatie bevatte glas door rondleiden
over kool in vloeibare lucht door de zijleiding van de laatste sporen lucht
bevrijd. De waterstofcirculatie van den heliumtoestel werd aan den
waterstofgashouder en aan de luchtpomp, die den vorigen dag nog als
chloormethylpomp bij de luchtbereiding gediend had, verbonden en deze
geheele circulatie, voor zoover dit nog niet geschied was, luchtledig
gepompt en met zuivere waterstof gevuld; ook werden de thermometers
u

en de thermoelementen ingesteld. Te I 30 begon het afkoelen en vullen
der glazen, die, met vloeibare lucht gevuld, de met vloeibare waterstof te
vullen glazen beschermen, met zoodanige voorzorgen, dat toen zij op
u

hun plaats gebracht waren, alles helder bleef. Te 2 30 werd een aanvang
gemaakt met het afkoelen van het vacuummaatglas en van den
waterstofrefrigerator van den heliumliquefactor met behulp van waterstof
geleid door een koelslang, die in vloeibare lucht gedompeld was. Te 3
uur was den temperatuur van den refrigerator volgens een der
o

thermoelementen tot -180 gedaald. Toen werd vloeibare waterstof in het
beschermingsglas gebracht en na eenig oponthoud door onbeteekenende
u

stoornissen te 4 20 begonnen met het overtappen van vloeibare waterstof
in het vacuummaatglas en in den waterstofrefrigerator.
Tegelijkertijd werd het helium in circulatie door den liquefactor geleid. De
druk, waaronder de waterstof verdampte, werd geleidelijk tot 6 cM.
u

verlaagd, waarop hij vanaf 5 20 bleef. Voortdurend werd het niveau in
den refrigerator naar aanwijzing van den thermometer-niveauwijzer en
de aflezing van het maatglas geregeld en voor het bijvullen van vloeibare
waterstof [...] en vloeibare lucht overal waar dit noodig was [...] gezorgd.
De druk van het helium in de spiraal werd inmiddels langzaam opgevoerd
u

u

en tussen 5 35 en 6 35 geleidelijk van 80 op 100 atmosferen gebracht.
In het eerst van den daling van den heliumthermometer, die de
temperatuur beneden de expansiekraan aanwees, zoo gering, dat
gevreesd werd, dat hij in 't ongereede was geraakt, hetgeen een dubbel
groote teleurstelling geweest zou zijn omdat ook juist te voren zich bij het
goud-zilver thermoelement, dat bestemd was om dezelfde temperatuur
aan te wijzen, een onregelmatigheid had
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Fig. 4.
Schematische weergave van de heliumliquefactor met de eraan gekoppelde
heliumcryostaat. De waterstof (H2) dient als voorkoeling. Het heliumgas (He)
treedt in een gesloten kringloop de installatie bij A binnen om via de
regeneratorspiralen bij het expansieventiel K (via een lange staaf van buiten te
bedienen) uit te komen en Joule-Thomson-afkoeling te ondergaan. Bij iedere
cyclus daalt het helium aldus in temperatuur, tot het vloeibaar wordt. Via een
hevel komt het vloeibare helium in de aparte cryostaat waar instrumenten en te
onderzoeken stoffen in passen.
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voorgedaan. Na langen tijd echter begon de eerst onbeduidende daling
u

merkbaar te worden en daarna te versnellen. Eerst toen te 6 45 een
versnelde expansie werd toegepast, waarbij de druk in de spiraal van 95
tot 40 atm. daalde, werd er afkoeling van den thermometer beneden de
waterstofthermometer opgemerkt. Bij volgende versnelde expansies,
vooral als de druk niet te hoog was, werd telkens een duidelijk
schommelen van de temperatuur naar lagere waarden bespeurd. Op den
o

thermometer werd zoo bijvoorbeeld eenmaal ruwweg 6 K. afgelezen.
Intusschen werd de laatste fles van den voorraad vloeibare waterstof aan
den toestel verbonden. En was er nog steeds niets anders dan eenig
gewarrel bij de kraan op te merken geweest. De thermometer wees bij
het versnelde expandeeren van 100 atm. af eerst zelfs eene verwarming
aan, wat een vingerwijzing was om bij het verder werken den circulatiedruk
tot op 75 atm. te verlagen. Terwijl ook nu in de heliumruimte niets
opgemerkt werd begon de thermometer bij een aanwijzing van minder
o

dan 5 K. van nu af merkwaardig constant te worden. Toen ook nog eens
versnelde expansie van 100 atm. af beproefd werd kwam er eerst
verwarming dan terugkeeren tot dezelfde standvastige temperatuur.
Het was, zooals Prof. Schreinemakers, die bij dit gedeelte van de proef
tegenwoordig was, alsof de thermometer reeds in een vloeistof stond.
Inderdaad bleek dit het geval. Er was [...] bij de constructie van den toestel
op gerekend, dat de toestel zich wel eens met vloeistof kon vullen, zonder
dat men het toenemen der vloeistof had opgemerkt. En de eerste maal
is het verschijnen der vloeistof inderdaad aan de waarneming ontsnapt.
Misschien is het waarnemen van het vloeistofoppervlak, dat voor de eerste
maal toch al moeilijk kan zijn, nog moeilijker geworden, doordat het zich
verscholen had bij het thermometerreservoirtje. Hoe het zij, later werd
holblazen van het vloeistofoppervlak en stijgen van den vloeistofspiegel
door bijstroomen van vloeistof bij versnelde expansie, wat nog voortging
zelfs toen de druk tot 8 atm. daalde, duidelijk gezien.
Het vloeistofoppervlak werd door spiegeling van licht van onderen spoedig
zeer duidelijk zichtbaar gemaakt en wel ontwijfelbaar, omdat het duidelijk
doorboord werd door de draadjes van het thermoelement.
u

Dat was te 7 30. Toen het oppervlak eenmaal gezien was, werd het niet
meer uit het oog verloren. Het stond messcherp tegen den wand. Aan
Prof. Kuenen, die op dit oogenblik kwam, viel het dadelijk in het oog, dat
de vloeistof er uit zag, alsof zij bijna op hare kritische temperatuur was.
Het eigenaardige voorkomen van het helium kan inderdaad het best
vergeleken worden met dat van een meniscus van koolzuur in een
Cagniard de la Tour-buis. Hier echter was de buis 5 cM. wijd. Men kon
de drie vloeistofspiegels in de vacuumglazen, daar zij tegelijk te zien
waren, zeer goed met elkaar vergelijken; het verschil van de waterstof
en het helium was daarbij zeer sprekend.
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3

Toen het vloeistofoppervlak zoover gedaald was, dat nog 60 cM . vloeibaar
helium aanwezig waren - er is dus vrij wat meer afgetapt - werd het in
den gashouder aanwezige gas weggepompt en werd daarna afzonderlijk
opgevangen het gas, dat uit deze vloeistofhoeveelheid weder zou worden
gevormd. Reeds gedurende de proef werd de zuiverheid van dit gas door
eene dichtheids bepaling (2.01) vastgesteld, die later door een
ontploffingsproef met bijgevoegd knalgas en verder door een zorgvuldig
spectroscopisch onderzoek werd bevestigd.
u

3

Te 8 30 was de vloeistof tot op 10 cM . verdampt, toen werd nagegaan
of het helium bij verdamping onder verlaagden druk ook vast werd. Dit
was niet het geval, ook niet toen de druk tot 2.3 cM. gedaald was. Er kon
niet spoedig genoeg een voldoende verbinding met de groote luchtpomp,
die tot 2 mM. zuigt, gemaakt worden, zoodat dit een volgende maal moet
worden onderzocht. Intusschen heeft de gebrekkige verbinding den druk
zeker onder 1 cM. en misschien nog lager doen dalen. Dat 7 mM. bereikt
is, is niet onwaarschijnlijk.
u

3

Te 9 40 waren er nog slechts een paar cM vloeibaar helium. Toen werd
het werk geëindigd. Niet alleen de toestellen waren bij deze proef en hare
voorbereiding tot het uiterste belast geweest, ook van mijn helpers was
het uiterste gevorderd.
Zonder hun volharding en bezielde samenwerking had niet elk punt van
het programma zoo onberispelijk tot zijn recht kunnen komen als nodig
was om deze aanval op het helium te doen slagen.
Grooten dank ben ik vooral verschuldigd aan den heer G.J. Flim, die mij
niet alleen als bedrijfschef van het cryogeen laboratorium bij de leiding
der werkzaamheden terzijde heeft gestaan, doch ook als hoofd van de
werkplaats de constructie der toestellen naar mijne aanwijzing heeft geleid
62
en mij in beide opzichten de meest intelligente hulp heeft verleend.
De liquefactie van het helium markeert Onnes' hoogtepunt van zijn
wetenschappelijke loopbaan - hij was toen bijna 55 jaar oud. Dat het lukte met
slechts 200 liter helium en 160 liter reserve, was gezien de constructie met
hogedrukleidingen en de regeneratiespiraal een prestatie van formaat. Tot Onnes'
spijt viel de grote Burckhardtpomp uit de luchtcyclus, die kon afpompen tot 2 mm
kwikdruk, niet zo snel aan te koppelen, zodat de druk die eerste keer niet lager reikte
dan 2,3 cm. Dat kwam overeen met 1,7 kelvin, onvoldoende om het helium te
bevriezen - later bleek dat daarvoor hoge druk vereist was. Dat het Leidse helium
zuiver was leed geen twijfel: kranen bleven prima functioneren en ook het laatste
restje achtergebleven vloeistof was kraakhelder. Als voorlopig kookpunt, bepaald
met een heliumgasthermometer, werd na correctie 4,5 kelvin aangehouden (een
paar tienden te hoog). Kritische druk en dichtheid lagen verrassend laag. Ook viel
het On-
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nes op hoe beweeglijk vloeibaar helium was.
Na Dewar te hebben getelegrafeerd zette Onnes zich snel aan het schrijven van
een Akademiemededeling. Methodes, heliumliquefactor (inclusief schematische
tekeningen en een foto van de installatie) en heliumbereiding werden uitvoerig
beschreven. Dewar kreeg lof toegezwaaid voor zijn ‘geniale vindingen’, Van der
Waals voor zijn theorie en grote dank was er voor het technisch personeel. De
mededeling werd door de Akademie, ongetwijfeld door toedoen van secretaris Van
der Waals, nog in juli als los bijvoegsel aan het al verschenen verslag van de
63
junivergadering gedrukt en rondgestuurd en ook de Engelse vertaling (met extra
toelichting in voetnoten) kon Onnes eer de maand om was naar Londen sturen. Dat
het inderdaad kantje boord was geweest mag blijken uit het feit dat bij een herhaling
van de proef, waarbij het helium op de plaats waar het vloeibaar moest worden van
64
opzij werd belicht door een lamp, de liquefactie faalde.
Bij Dewar kwam de klap hard aan. Van het direct inlichten van The Times was
ditmaal geen sprake. Het nieuws van het vloeibare helium stopte hij in een voetnoot
van zijn persklaar liggende artikel ‘The Nadir of Temperature and Allied Problems’,
waarin hij zijn ellende met vastvriezende kranen had uitgevent en had geschat dat
100 à 200 liter helium genoeg moest zijn (Onnes gebruikte 200 liter plus 160 liter
reserve). Met zijn assistent Lennox kwam het al snel tot ruzie. Lennox, die bij het
cryogene werk een oog had verloren, nam ontslag en zwoer nimmer nog een voet
in de Royal Institution te zetten zolang Dewar leefde - hij zou woord houden.
Dewar was twee maanden na de nederlaag wel zo sportief namens Kamerlingh
Onnes een voordracht te houden op de bijeenkomst van de British Association in
Dublin - Heike zelf was na de zege ingestort en zat aan huis gekluisterd. Het ging
om een licht aangepaste versie van Communication 108, de vertaling van het
Akademieartikel. ‘The Dublin meeting of the British Association will be memorable
for two things,’ schreef Dewar na afloop naar Leiden. ‘(1) The liquefaction of Helium
by Prof. Dr. Onnes. (2) The Bursting of the Ramsay Bubble of transmutation of the
65
Elements and other Unreliabilities.’ Met vloeibaar helium zou Dewar zich de rest
van zijn leven niet meer inlaten, wel met zeepvliezen.
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24 Korte turf en burenruzie
Alles werd bijgehouden en geregistreerd in het Natuurkundig Laboratorium.
Kamerlingh Onnes liet zich niet graag verrassen en stond op een geoliede en solide
organisatie, met als spil de conservator (eerst Siertsema, sinds 1907 Crommelin).
Die bepaalde niet alleen hoeveel duizendtallen ‘korte turf’ er voor de winter nodig
waren, en hoeveel hectoliter ‘ongesorteerde Ruhrkolen’, ook regelde hij de externe
contacten en fungeerde als Onnes' ambtelijk secretaris. Maar ook vóór de intrede
van die onderdirecteur heerste er orde aan het Steenschuur. Zo deed op 8 december
1886 het Bestelboek zijn intrede, schriften waarin centraal werd genoteerd wat er
aan spullen moest komen en wie de order had geplaatst, vergezeld van datum,
leverancier of tussenpersoon. Onnes' assistent De Vries beet het spits af met een
bestelling van ‘een paar oliepotjes’ bij de Delftse instrumentmakerij P.J. Kipp &
Zonen - grootleverancier van het Leidse laboratorium. Na een jaar waren 400
bestellingen afgewikkeld, na twintig jaar was (negen schriften later) order no. 4395
aan de beurt: assistente Teddy Jolles had behoefte aan ‘flenspakkingsolie en
1
machineolie’.
Ook alle geleende of uitgeleende spullen stonden netjes opgetekend in een boekje.
Vaak ging het om leerlingen van Onnes die om een instrument verlegen zaten, zoals
Sissingh en Zeeman in Amsterdam, of Siertsema in Delft. De fysioloog Dekhuyzen
(ten tijde van de zaak van de ‘ontplofbare toestellen’ wethouder en Onnes'
tegenspeler) kreeg in 1900 een ‘tangentenboussole’ in bruikleen. Hetzelfde jaar
nam de zonsverduisteringsexpeditie van de Leidse astronoom Wilterdink een van
Onnes geleende Rühmkorff-inductor (die hoogspanning leverde) en een aantal
Leidse flessen (een soort condensatoren) mee naar Sumatra. Ook het Academisch
Ziekenhuis en het krankzinnigengesticht Endegeest hadden regelmatig spullen in
bruikleen. Soms verleende het laboratorium die instellingen technische bijstand,
zoals het repareren van Röntgenbuizen of het opladen van accu's.
Sinds Flim in 1898 een open kwikmanometer had gebouwd die tot 64 atmosfeer
liep, functioneerde het Natuurkundig Laboratorium als ijkinsti-
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tuut. Instanties als de marine en Rijkswaterstaat (afdeling stoomtoezicht) hoefden
hun manometers niet langer ter controle naar de Physikalisch-Technische
Reichsanstalt in Berlijn te sturen, maar konden voortaan gratis in Leiden terecht,
alles op initiatief van Kamerlingh Onnes en ‘in het belang van het onderwijs’. Van
dat aanbod werd dankbaar gebruikgemaakt. Kort na de ingebruikname van de
standaardmanometer vond Onnes mej. F.J. Eldering, lerares aan de Leidse
2
meisjes-hbs, bereid als onbezoldigd assistent de ijkingen uit te voeren.
Voor wat hoort wat en de marine, of het ministerie van Oorlog, is heel wat keren
het Leidse laboratorium van dienst geweest. Het uitlenen van Brotherhood-pompen
- door Onnes ingezet in zijn cascade - dateerde al van vóór de Leidse
standaardmanometer (en zal Onnes tot zijn genereuze ijkaanbod hebben
aangemoedigd). Januari 1899 kreeg Onnes uit de Delftse stapelmagazijnen der
artillerie twintig klossen van Rühmkorff cadeau, die prompt werden ingezet in het
3
natuurkundepracticum. Vier jaar later volgde de Haagse kanongieterij met een
4
hydraulische pomp tot 250 atmosfeer. In de constructiewerkplaatsen van de artillerie
5
in Delft kon Leiden terecht voor het slijpen van frezen en ook hielp men bij de
6
montage van een groot formaat elektromagneet.
Sinds het cryogeen laboratorium op grote schaal vloeibare lucht produceerde,
meldden zich om de haverklap leraren en hoogleraren die enkele liters afnamen,
in de regel met het oog op demonstraties. Leiden leverde op bestelling dewarbollen
met vloeibare lucht à ƒ 2 per liter (exclusief verzendkosten) die netjes verpakt per
spoor werden verstuurd - het risico op breuk (kosten ƒ 13,40 per bol) was voor de
ontvanger. Zelfs in Parijs en Berlijn bestond vraag naar Leidse vloeibare lucht. Na
1906 werd ook vloeibare waterstof geleverd, voor ƒ 16 per liter. H. du Bois, hoogleraar
aan het Bosschalaboratorium in Berlijn, vroeg Onnes (die toch die kant op moest
voor een congres) er in 1907 om - Pictet bleef ‘in gebreke’. Du Bois wilde zijn
onderzoek naar lagere temperaturen uitbreiden, maar Onnes het spul in zijn bagage
laten meenemen was zelfs hem te gortig: ‘[N]aast andere bezwaren dunkt mij het
ontwikkelen van H2 in het netje van een slaapcoupé met een brandende gaspit er
7

naast gedurende de nacht voor de reizigers wellicht niet onbedenkelijk.’ Onnes zou
gegruwd hebben bij de gedachte. Toen een Amerikaanse bezoeker in een Leids
proeflokaal waar met vloeibare waterstof werd gewerkt aanstalten maakte een pijp
op te steken, sloeg de alerte hoogleraar-directeur de man ijlings het doosje lucifers
uit handen.
Een zeer bijzonder verzoek om vloeibare lucht bereikte Onnes op 1 juni 1908.
Uit Paleis Het Loo stuurde adjudant Van Suchtelen namens prins Hendrik een
telegram: ‘Zoo mogelijk zou zijne Koninklijke Hoogheid zeer
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gaarne van U ontvangen een flesch vloeibare lucht voor afkoeling van vertrekken.’
Eerder die week was het snikheet geweest en wellicht door alle publiciteit om het
(echec van het) vaste helium was het cryogeen laboratorium ook door koninklijke
kringen opgemerkt. Onnes telegrafeerde per omgaande terug dat hij net door zijn
voorraad heen was, maar dat hij het de volgende dag zo nodig graag persoonlijk
kwam afleveren. De prijs bedroeg inmiddels ƒ 2,50 per liter. Waarna hij mogelijke
visioenen omtrent aangename koelte resoluut de kop indrukte: ‘Wilt Zijne Koninklijke
Hoogheid herinneren, dat afkoeling van vertrek met vloeibare lucht alleen mogelijk
is, wanneer het vertrek klein is en gesloten en dat ook dan nog de afkoeling slechts
voor korten tijd is: Vloeibare lucht als afkoeler te gebruiken is aldus niet een serieus
afkoelingsprocédé, doch alleen te beschouwen als een interessante proef om de
groote koude van vloeibare lucht te toonen, door de koelte die zij eenige oogenblikken
9
geeft.’
In een brief lichtte Onnes zijn telegram nog eens toe. Dat hij de eerste fles
persoonlijk wilde komen afleveren kwam omdat hij uitleg wilde geven opdat prins
Hendrik zich niet aan de koude zou branden. Omdat hij er niets meer van had
gehoord, was Onnes ervan uitgegaan dat in Het Loo inmiddels het licht was
doorgebroken. ‘Was ik met een flesch vloeibare lucht gekomen, dan zou gebleken
zijn, dat ik wel allerlei aardige afkoelingen teweeg kon brengen, maar het groote
vraagstuk, dat Zijne Koninklijke Hoogheid voor den geest stond, daarmeede niet
10
kon oplossen. Dit zou zeker een teleurstelling geweest zijn.’ Via zijn adjudant
bedankte de prins der Nederlanden, inmiddels enige elementaire natuurkundekennis
11
rijker, Onnes voor de moeite.
Een speciale ordner was er in het Natuurkundig Laboratorium voor handleidingen
en recepten, van het reinigen van accu's en het maken van ‘carboncopieen’ op de
Hammond-schrijfmachine tot recepten voor ‘Ramsaykranenvet’, het zwart beitsen
van geel koper en het verzilveren van spiegels. Ook alle speciale regelingen die in
het laboratorium van kracht waren zaten in een klapper. Sinds de kwestie met de
‘ontplofbare toestellen’ in de periode 1895-1898 (zie hoofdstuk 17) bestond er een
administratie van alle in het laboratorium aanwezige ‘bussen met samengeperste
of vloeibaar gemaakte gassen’. In de gang bevond zich een register dat voor elke
bus een kaart hanteerde. Daar stond alles op: datum van ontvangst, naam van het
gas, leverancier, merk en serienummer van de gasfles, bewaarplaats in het
laboratorium, druk, gewicht en het lege gewicht. Zodra er met een gasfles werd
gesleept, werden op de kaart datum en nieuwe bestemming opgetekend, plus doel
van de verplaatsing. Gasflessen dienden uit de buurt van kachels te blijven en ook
lange blootstelling aan zonlicht was uit den boze. Qua vei-
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ligheidsvoorschriften was Onnes strenger dan welke autoriteit ook van hem
verlangde.
In die map ‘bijzondere regelingen’ zat ook een absurd ogende overeenkomst met
de fysioloog Einthoven, buurman van het Natuurkundig Laboratorium. Het betrof
een reglement dat nauw omschreef wanneer Onnes zijn pompen en machines mocht
gebruiken, en wanneer niet. De eerste paragrafen gingen als volgt: ‘De
stoommachine zal niet loopen; Maandag- Dinsdag-Woensdag- en Donderdagavond
na 7 uur, en ook niet Woensdagsmiddags na 2 uur; verder in uitzonderingsgevallen
wanneer prof. Einthoven dit 8 uur van te voren aanvraagt. Wanneer het gebruik van
de gasmotor noodig is op avonden, waarop de stoommachine stilstaat, zal dit drie
dagen van te voren worden medegedeeld. Mocht het later blijken dat de gasmotor
niet noodig zal zijn op dien avond, dan wordt dit wederom medegedeeld en wel
terstond. Het aantal stoommachine-vrije avonden, waarop de gasmotor wel zal
12
loopen, mag niet meer bedragen dan 24 per 3 maanden.’
Enzovoort, enzovoort. Gezien de geharnaste taal en extreme detaillering zal het
niet verbazen dat Onnes en Einthoven geen vrienden waren en dat de regeling de
uitkomst was van tamelijk onaangename onderhandelingen.
Wat was er aan de hand? Op de Kleine Ruïne, product van het ontplofte kruitschip,
zaten vier laboratoria op een kluitje: anatomie, (anorganische) chemie, natuurkunde
en fysiologie. De eerste drie bevolkten het gebouw aan het Steenschuur.
Natuurkunde had de rechtervleugel, scheikunde de linkervleugel, anatomie het
achterdeel. Het liefst had Onnes het gebouw voor zichzelf gehad - in 1894 liet hij
via zijn plan d'ensemble weten wat hij met de chemievleugel voorhad - en het
voortdurende uitstel van de nieuwbouw voor anorganische chemie (de organische
chemie was in 1901 naar Vreewijk verhuisd) was hem een doorn in het oog. Met
regelmaat trok Onnes, die zat te springen om meer ruimte, bij curatoren aan de bel
om ze deelgenoot te maken van zijn ‘klimmende ellende’. Maar de verhoudingen
met zijn collega's bij chemie (eerst Van Bemmelen, later Schreinemakers) waren
uitstekend en over en weer bood men elkaar hulp. Zo hielpen assistenten bij chemie
hun vrienden van de fysica bij het stoken van ethyleen (Meerburg) en het winnen
van helium (uit monazietzand) en andere edelgassen (Filippo). Ook met de anatomie
had Onnes sinds Zaaijers vertrek geen problemen gekend.
Anders lag dat met fysiologie. Daar was in 1886 de energieke Willem Einthoven,
toen 25 jaar oud, als hoogleraar-directeur aangetreden en zijn laboratorium aan de
Zonneveldsteeg werd het toneel van baanbrekend onderzoek op het gebied van
ademhaling, bronchiale astma, het oog en de elektrofysiologie van het hart. Einthoven
pakte het minder grootschalig aan
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dan Onnes, maar voor het overige was er veel gelijkenis: dezelfde inventiviteit,
13
volharding en gave der diplomatie. En net als Onnes verloor Einthoven liever geen
tijd en prefereerde hij een grondige aanpassing van zijn laboratorium boven
nieuwbouw.
Mis ging het toen Einthoven zich in de jaren negentig begon te interesseren voor
het elektrisch registreren van de hartactiviteit. In eerste instantie werkte hij bij dit
onderzoek met een capillaire elektrometer, maar al snel liep hij tegen de beperkingen
van dit trage, met kwik gevulde instrument op en ging op zoek naar iets beters. De
oplossing vond hij in de door hem ontwikkelde snaargalvanometer, waarmee hij in
1901 naar buiten trad. Een zeer dunne snaar (in de praktijk een verzilverde
kwartsdraad) werd in het homogene veld van een magneetspoel geplaatst en raakte
in zijwaartse trilling als gevolg van de Lorentzkracht die de hartstroompjes op de
snaar uitoefenden. In de aanloop naar zijn snaargalvanometer leende Einthoven
spullen van buurman Onnes, zoals een inductor van Rühmkorff (1895-1896) en een
galvanometer van Thomson (1899-1901). In 1906 lukte het Einthoven zelfs om
telecardiogrammen op te meten bij hartpatiënten uit het Academisch Ziekenhuis die
via een anderhalve kilometer lange kabel op zijn snaargalvanomer waren
aangesloten. Prachtig werk dat in 1925 bekroond werd met de de Nobelprijs voor
de geneeskunde.
Nadeel van de snaargalvanometer was de extreme gevoeligheid voor
bodemtrillingen uit de omgeving. En die leverden de stoommachine en gasmotor
van Onnes in overvloed. Om die reden had Einthoven, in navolging van Onnes, in
het fysiologisch laboratorium een ‘dreunvrije zaal’ ingericht door in de bodem een
stenen pijler van 100 ton te laten metselen, los van de fundering. Het hielp, maar
lang niet altijd voldoende en sinds 1895 gaf Einthoven uiting aan zijn ‘dringende
nood’. In de kwestie van de ‘ontplofbare toestellen’ had hij Onnes in zijn gevecht
om een hinderwetvergunning geen strobreed in de weg gelegd, maar op zijn beurt
was de directeur van het Natuurkundig Laboratorium nooit tot ‘eenigen waarborg
van dreunvrijheid’ bereid geweest, klaagde een verbitterde Einthoven in 1905, ‘zelfs
14
niet voor een enkel uur!’
Drie jaar eerder had Einthoven zich nog collegiaal opgesteld. Onnes mocht
eindelijk aan de Langebrug een nieuw ketelhuis bouwen en wilde daarin een
stoomketel plaatsen die het laboratorium van centrale verwarming moest voorzien.
De stoommachine, de mobiele 15 pk Westinghouse die hij in 1887 had aangeschaft,
zou in de nieuwe schakelkamer direct naast het ketelhuis een plekje krijgen. Voor
dat alles was een hinderwetvergunning nodig en een aanvraag ging april 1902 de
15
deur uit. Net als in 1895 bij de ‘ontplofbare toestellen’ konden de buren bezwaar
maken, maar niemand
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voelde zich geroepen. Op de Akademievergadering van juni gaf ook Einthoven aan
Onnes te kennen dat hij niet dwars zou gaan liggen. ‘Ik heb opgemerkt dat er geen
sprake kan zijn van 't aangaan van verplichting om zeker aantal dagen niet te
stoomen,’ noteerde Onnes naar aanleiding van dat onderhoud in het Amsterdamse
Trippenhuis. ‘Groote accum[ulatoren]batterij zou in geval van nood ons kunnen
16
helpen.’ Immers, hoe langer de pompen in het cryogeen laboratorium op accu's
liepen, hoe langer de stoommachine en gasmotor stil konden staan en Einthoven
ongestoord zijn snaargalvanometer kon gebruiken.
Maar in 1905, toen Onnes een krachtiger stoommachine van 25 pk wenste (en
de druk in de ketel wilde opvoeren van 6 naar 8 atmosfeer), pikte Einthoven - druk
doende met zijn telecardiogrammen - het niet langer. Ditmaal kwam hij wel met een
bezwaarschrift en de hele ambtelijke rimram van 1895-1897 kwam opnieuw in
werking, tot aan de Raad van State toe. Onnes mocht voor de commissie van
Gedeputeerde Staten beloven de nieuwe stoommachine, die ‘zachter’ liep, ‘met
bijzondere zorg’ te zullen installeren, waardoor trillingen juist zouden verminderen,
Einthoven hield het erop dat meer stoomkracht hem meer ellende zou bezorgen.
Dat Onnes accu's in het vooruitzicht stelde - Leiden kreeg pas in 1907 een lichtnet
- die de nieuwe stoommachine vier avonden per week konden vervangen, en ook
overdag (mits er drie uur van tevoren werd gewaarschuwd) bereid was in bijzondere
gevallen met accu's te werken, mocht niet baten.
Waarna de kemphanen van de minister de opdracht kregen een onderlinge
regeling te treffen. Dat viel niet mee omdat Einthoven tot grote ergernis van Onnes
bij zo'n regeling niet alleen de stoommachine betrok, maar ook de stoomcompressors
en elektromotoren waarvoor Onnes al lang en breed een vergunning had. 's Avonds
de ‘krachtwerktuigen’ stilzetten was lang niet altijd mogelijk, aldus Onnes. Dat kwam
omdat zich boven de zaal voor magnetische metingen de collegezaal bevond waar
Lorentz de medici onderwees. Bewegende studenten stoorden de galvanometers
zodat er niets anders opzat dan 's avonds te meten. Na uitwisseling van uitvoerige
en steeds korzeliger brieven kwam Onnes met het reglement op de proppen waaruit
hierboven is geciteerd en waarmee Einthoven aarzelend akkoord ging. Naleving
van dat reglement moet nog een hele administratie hebben gevergd: ‘12 malen per
drie maanden zal gewaarschuwd worden 's morgens voor 10 uur, dat op avonden
waarop de stoommachine en de gasmotor stilstaan ook de electromotoren en de
kleine stoomcompressoren boven een vermogen van 1 pk gezamenlijk niet zullen
17
loopen.’
Het ging opnieuw mis toen Onnes april 1908 van de marine een 4 pk
Brotherhood-Stoomperspomp in bruikleen kreeg. Er zaten tien cilinders
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voor samengeperst gas bij die goed van pas kwamen bij het opslaan van waterstof
- essentieel voor de bereiding van vloeibaar helium. Weer was een
hinderwetvergunning nodig en weer tekende Einthoven, op zijn hoede voor elke
‘vermeerdering der dreuning’, protest aan. ‘Wat een ellende [...],’ verzuchtte Onnes
tegenover zijn rechterhand Crommelin. ‘Daar had ik nu in de verte niet aan gedacht:
oppositie tegen een pompje van 3 pk op 50 meter afstand [tot Einthovens dreunvrije
zaal] meen ik, terwijl zooveel dichterbij de stoommachine van 25 pk en evenzoo de
18
gasmotor van 40 pk [staan].’ In Onnes' ogen was de aanvraag een ‘bloote formaliteit’
en Einthovens gejammer over ‘ernstig nadeel’ en ‘meerdere dreuning’ achtte hij
volstrekt misplaatst. Einthoven op zijn beurt vond dat alleen hij de overlast kon
beoordelen.
De briefwisseling die volgde ontspoorde totaal. Einthoven voelde zich in zijn
protesten door Onnes niet serieus genomen, Onnes vond dat Einthoven spijkers
op laag water zocht en in zijn brief van 12 december stak hij dat niet onder stoelen
of banken. Einthoven werd netjes bedankt voor zijn gelukwens met het helium maar
daarna was het uit met de vriendelijkheden: ‘Hoe gaarne zou ik nu het oponthoud
dat gij in de werkzaamheden die tot de vloeibaarmaking van het helium leiden, door
uw optreden tegen het natuurkundig laboratorium gebracht hebt, vergeten. Maar
ziet, gij zijt zonder dat dit werkelijk voordeel voor uw werk kan opleveren thans reeds
weer bezig met het tegendeel van het bevorderen van de verdere overwinningen,
19
die gij het cryogeen laboratorium toewenst.’
Wat Onnes zeer had gestoord was dat het was voorgekomen dat hij ‘zeer ten
koste van het werk’ op woensdagmiddagen zijn stoommachine en gasmotor had
stilgezet om Einthoven de gelegenheid te geven ‘fijne proeven’ te doen, om
vervolgens te constateren dat diezelfde woensdagmiddagen de gasmotor van het
fysiologisch laboratorium ‘er lustig op los draaide’. Einthovens verzoek de nieuwe
pomp 's morgens na 11 uur alleen te gebruiken als de directeur van het fysiologisch
laboratorium of zijn plaatsvervanger dat goed vond, achtte Onnes ‘ten eenenmale
onmogelijk’. ‘Ik laat daar,’ zei hij erbij, ‘dat het toch ook geen houding heeft, dat ik
aan een ondergeschikte van een jonge collega goedkeuring zou moeten vragen om
iets te doen dat mij wenschelijk voorkwam.’
20
Einthoven was zo boos dat hij de correspondentie opzegde , wat Onnes ‘met
21
verbazing maar ook met leedwezen’ voor kennisgeving aannam. Om schot in de
zaak te brengen schreef hij curatoren dat hij de nieuwe pomp louter ter vervanging
van de twee al aanwezige, inmiddels gebrekkig functionerende Brotherhood-pompen
zou inzetten, en wel zodanig dat van een toename van trillingen geen sprake zou
zijn. Vervanging van die pompen
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door nieuwe exemplaren, zoals Einthoven het liefste wilde, zou ‘ettelijke duizenden
guldens’ kosten, terwijl de nieuwe pomp, die hij al in huis had, gratis was. Was de
vergunning eenmaal verleend, dan moest er een proef komen om Einthoven te
22
overtuigen, pas daarna zou de pomp in gebruik worden genomen.
Tegen dit aanbod konden curatoren en de minister moeilijk nee zeggen - het
financiële argument zal hebben aangesproken - en de hinderwetvergunning werd
vlot verleend. Waarna het bakkeleien over de proefneming kon beginnen. Als
scheidsrechter trad Van der Waals op, die na zijn emeritaat in 1908 het Leidse
college van curatoren was komen versterken. Juli 1909 was het leed geleden en
dankte een opgeluchte Onnes zijn vriend voor alle moeite. ‘Wat zou er van de zaak
terecht zijn gekomen als gij nu haar niet had aangetrokken?’ schreef hij naar
Amsterdam. En: ‘Een grootere belemmering in 't welk als bloot te staan aan eene
23
aanval als deze van E. is geweest, is er haast niet te bedenken.’
Met Einthoven kwam het niet meer goed. Toen ook deze in 1913
uitbreidingsplannen ontvouwde, en zijn oog op de tuin van chemie liet vallen, was
Onnes er als de kippen bij om de hoogleraar-directeur van het fysiologisch
laboratorium erop te wijzen dat die grond hem toekwam zodra de anorganische
chemie zou verhuizen. Een ‘half laboratorium’ zou anders zijn ‘verspild’ en Onnes
24
meende de oudste rechten te hebben. Toen Onnes de chemievleugel direct na de
Eerste Wereldoorlog in handen kreeg nam hij in het kader van een grootscheepse
verbouwing en uitbreiding Einthoven in de tang. Van de protesten van zijn enig
overgebleven buurman tegen een extra verdieping op het gebouw voor theoretische
fysica trok hij zich niets aan, ook niet nadat Lorentz en Ehrenfest te kennen hadden
25
gegeven omwille van de lieve vrede van de uitbreiding te willen afzien. Onnes
wilde de theoretische fysica bij hem in de buurt en daarmee uit. Ook op het eind
van zijn loopbaan was van een verzoening geen sprake. Toen Onnes in 1924 bezoek
kreeg van een Japanse hoogleraar die ook de snaargalvanometer van Einthoven
wilde zien, vroeg hij Keesom, inmiddels collega-hoogleraar, of die de honneurs wilde
26
waarnemen.

Wel goed maar niet gek
Bezoekers had het Natuurkundig Laboratorium bij de vleet, en al helemaal na het
succes met het vloeibare helium in 1908. Soms bekroop Onnes en Crommelin het
gevoel dat er spionage in het spel was. Zo had de Duitse hoogleraar chemie Fritz
Haber interesse in het door Onnes ontworpen zuiveringstoestel voor vloeibare
waterstof. Hij werd doorverwezen naar P.J. Kipp & Zonen, maar afgeschrikt door
de lange levertijd vroeg Haber of hij
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een assistent, tevens een bekwaam mechanicus, naar Leiden mocht sturen. Onnes
wilde er niets van weten, schreef hij naar Delft:
Ik heb geantwoord, dat al onze hulpmiddelen en raad ten dienste staan
van hollandsche instrumentmakersfirma's, maar dat ik die niet ter
beschikking van vreemden kon stellen en verzocht dus deze assistent
niet te komen. [...] Men beleeft weinig pleizier van die buitenlandsche
informaties. [...] Het blijkt echter dat het [Haber] te doen was om zelf bij
ons te komen afkijken, ten minste, dat hij niet bij U besteld heeft, stelt mij
27
zeer teleur.
De zomer van 1909 meldde zich uit Charlottenburg professor Ernst Gehrke,
verbonden aan de Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Onnes vond het ‘wel wat
zonderling’ dat iemand ‘die ieder oogenblik als hij dat wil een dienstreis kan maken’
uitgerekend wilde langskomen als de hoogleraar-directeur op vakantie in Zwitserland
zat. Maar erg veel kwaad kon een rondleiding nu ook weer niet. ‘'t Is een bezoek in
't voorbijgaan dan schaadt het ook niet veel dat Gehrke op 'n onverwacht moment
niet veel aan zijn bezoek had.’ Crommelin kreeg de opdracht de cryogene
paradepaardjes af te schermen: ‘Gij zult wel de heliumtoestellen goed in
isolatiemiddelen ingepakt hebben en de waterstofkamer gesloten [...]’ Maar als
Gehrke niet kwam ‘afkijken’ maar echt ‘wetenschappelijke belangstelling’ aan de
dag legde, zo voegde Onnes eraan toe, dan handelde de conservator helemaal in
28
de ‘geest’ van zijn directeur door ‘alles’ te laten zien.
Crommelin schreef terug dat Gehrke al geweest was, dat de Duitser zeer
enthousiast en vol bewondering op de rondleiding door het cryogeen laboratorium
reageerde en dat van ‘uithooren’ geen sprake was. ‘Zooals ik reeds zeide: ik denk
niet dat hij veel heeft kunnen afkijken, al ware dat zijn bedoeling geweest - wat ik
niet geloof. Van de constructie van He en H2-apparaat heeft hij niets gezien (alles
was ingepakt) en van de warwinkel van buizen en kranen in E en Aa [respectievelijk
de lokalen met de cascade en de waterstofliquefactor] zal het hem wel geduizeld
hebben. Mocht ik hem nu toch nog te veel gewezen hebben, dan vraag ik daarvoor
bij voorbaat verontschuldiging. Van echt wetenschappelijke interesse van zijn kant
getuigde nog zijne levendige belangstelling in de cryostaten, die ik hem haarfijn
moest uitleggen, en in de piëzometers. Ook van de instrumentmakerij moest ik hem
29
op de hoogte stellen.’
Onnes mocht al zijn apparatuur tot in de details publiceren, kennelijk viel er voor
pottenkijkers toch nog iets te verbergen. ‘Het is vreselijk jammer,’ schreef hij
Crommelin, ‘dat zoo nu en dan de een en ander komt, die niet van onze Hollandsche
geest en opvattingen doordrongen is en dus 't mooie
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van de wetenschap tracht te bederven. En dat [het] zoo ook al tot “regelen” komt,
30
waar men niets liever wil dan alles te geven en te laten zien wat men heeft.’
Samengevat: de Leidse openheid was betrekkelijk, Onnes was wel goed, maar niet
gek.
Buitenlands bezoek, ingepakt door de wonderen van het cryogeen laboratorium
en de gastvrijheid van zijn hoogleraar-directeur, kwam de naamsbekendheid en de
status van de Leidse fysica ten goede en nooit was Onnes te moe om coryfeeën
persoonlijk rond te leiden en bij hem thuis uit te nodigen. Soms leidde dat tot een
spectaculaire wederdienst. In oktober 1909 schreef Bertram Boltwood, hoogleraar
natuurkunde te Manchester, naar Onnes dat hij direct na zijn bezoek aan Leiden
een vriend had geschreven die in de Verenigde Staten bij de Welsbach Light
Company werkte. Of er uit het thoraniet dat bij de fabricage van kousjes voor
gasverlichting gebruikt werd geen heliumgas viel te isoleren. Boltwood had van
Onnes zelf te horen gekregen hoe dringend Leiden om een nieuwe voorraad zat te
springen en graag wilde hij zijn best doen het Natuurkundig Laboratorium aan
aanvullend helium te helpen, zodat de ‘interessante en waardevolle experimenten’
met dat gas konden doorgaan.
Het antwoord uit Gloucester City (New York) luidde dat er zo'n duizend liter helium
geleverd kon worden, gratis, terwijl Onnes bovendien bij de Welsbach Light Company
31
zijn twee vaten afgewerkt monazietzand kwijt kon. September 1910 transporteerde
ss de Rotterdam van de Holland Amerika Lijn die twee vaten naar New York, terwijl
De Nieuw Amsterdam een maand later acht stalen cilinders naar Rotterdam
vervoerde, goed voor 125 liter zuiver heliumgas. Onnes was er zeer mee verguld.
Zomer 1911 schreef Crommelin naar Amerika dat Leiden opnieuw dringend om
helium verlegen zat en dat levering door Welsbach te prefereren was boven het
32
kostbare en tijdrovende ‘in eigen huis’ verhitten van monazietzand. Men zou aan
de slag gaan, was de reactie van Welsbach, maar het kon wel even duren. Mei 1912
drong Crommelin aan: zojuist had Leiden bij een glasbreuk tachtig liter heliumgas
33
verspeeld en het heliumwerk was vrijwel stil komen te liggen - op een moment dat
het onderzoek naar supergeleiding (zie hoofdstuk 29) in volle gang was. Voor de
zekerheid berichtte de conservator een Berlijnse firma desgevraagd dat bij zijn
34
weten nergens grote hoeveelheden helium te verkrijgen waren. Maart 1913
vervoerde de Noordam vier metalen trommels naar Nederland, minder dan de eerste
zending maar ze waren minstens zo welkom. Een derde transactie zat er niet in: na
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bleek helium van militaire waarde.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Jaarverslag 1903-1904, UB Leiden, Archief Curatoren, inv.nr. 1560.
Constructie Werkplaatsen Delft aan HKO, 7 februari 1910, archief Huygenslaboratorium.
HKO aan Elant, 15 april 1910, archief Huygenslaboratorium.
Du Bois aan HKO, 1907, MB, archief HKO.
Van Suchtelen aan HKO, 1 juni 1908, archief Huygenslaboratorium.
HKO aan Van Suchtelen, 1 juni 1908, archief Huygenslaboratorium.
HKO aan Van Suchtelen, 3 juni 1908, archief Huygenslaboratorium.
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25 Die Zustandsgleichung
De menukaart die op 8 februari 1904, de dies natalis van de Leidse universiteit, het
diner van de Senaat vergezelde, had een uitgesproken natuurkundig voorkomen.
Gerechten en wijnen, van ‘Huitres en Zélande’ en ‘Irroy demie Sec’ tot ‘Croûte de
foie gras Germanique’ en ‘Bourg Pommard’, waren afgedrukt op een Gibbs-oppervlak
zoals die sinds kort in het Natuurkundig Laboratorium uit gips werden vervaardigd.
Het was een knipoog van rector Heike Kamerlingh Onnes. Ook op de kaart een
tekening van het Rapenburg met zij aan zij Onnes' ouderlijk huis aan de
Noorderhaven, het Groningse Academiegebouw, de ruïne van het Slot Heidelberg,
de Polytechnische School aan de Oude Delft, het Leidse Academiegebouw en het
Natuurkundig Laboratorium - een tekening van Menso. Aan de achterzijde Heike
die in zijn ‘cyclopenhol’ onder toeziend oog van honden slingerproeven deed, en
1
een foto van kamer E met de cascade voor vloeibare zuurstof.
Op 21 september 1903, bij de opening van het academisch jaar, had Onnes,
daarvoor secretaris van de Senaat, het rectoraat van de hoogleraar
staathuishoudkunde H.B. Greven overgenomen. Dramatische taferelen bleven
tijdens zijn beurt achterwege. Een commissie trok zich het lot aan van de soms in
belabberde staat verkerende hoogleraarsportretten in de Senaatskamer. Om ‘verder
verval der kostbare verzameling te stuiten’, aldus Onnes in het ‘Verslag van de
Lotgevallen der Universiteit’, had de senaat uit eigen middelen het portret van Daniël
Heynsius ‘van een wissen ondergang gered’ - laboratorium of schilderij, voor Onnes'
2
woordkeus maakte het geen verschil. De dood van Paul Kruger, president van
Transvaal en na de Boerenoorlog van 1899 balling, bood de Senaat de gelegenheid
om, net als iedereen in Nederland, weer eens steun te betuigen aan de zaak van
de ‘Zuid-Afrikaansche stambroeders’ - eerder dat jaar had Leiden een leerstoel
Zuid-Afrikaans recht in het leven geroepen.
Tot de serieuzere zaken tijdens het rectoraat-Onnes behoorde de politieke druk
om tot bijzondere leerstoelen en universiteiten te komen. De anti-revolutionair
Abraham Kuyper, die in 1901 de verkiezingen had gewonnen, wilde een verdere
‘vrijmaking’ van het bijzonder onderwijs en in juni 1902
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vroeg hij ook de Leidse universiteit om advies. De in meerderheid liberale senaat
zag er bitter weinig in, sprak van ‘secte-katheders’ en ‘secte-universiteiten’ en
vreesde bij benoemingen ‘partij-overwegingen’ die ‘noodlottig’ konden uitpakken
3
voor het onderwijspeil. De filosoof Bolland, altijd goed voor pittige uitspraken, vond
dat studies ‘vrij van theologischen druk’ moesten zijn - om eraan toe te voegen dat
hij ‘een Roomschen en een gereformeerden philosoof’ aan zijn zijde rauw lustte.
Kamerlingh Onnes, die in 1902 het idee van bijzondere leerstoelen en
universiteiten ‘te weinig doordacht’ vond, constateerde als rector zonder veel vreugde
dat het plan in Den Haag ‘tot rijpheid’ was gekomen en dat Leiden er maar het beste
van hoopte. Zijn visie op de universiteit: ‘[H]oofdzaak blijft voor ons, dat ons volk
over de steun der wetenschap in den tegenwoordigen strijd om het bestaan in niet
mindere, en zoo mogelijk in hoogere mate, beschikke dan andere natiën. Op den
internationalen wedstrijd van het Universitair Onderwijs komt het aan. En van het
hoogste belang is het, dat aan het Openbaar Universitair Onderwijs de noodige
leerkrachten en hulpmiddelen worden verschaft, om in dien strijd niet te kort te
4
schieten.’
Het Leidsch Studenten Corps was ook tijdens het rectoraat van Onnes weer eens
negatief in het nieuws geweest. De antropoloog De Groot hekelde het zware
‘dobbelen’ rond de dies op de studentensociëteit en vond dat Onnes als rector moest
ingrijpen. Ook roulette was een onuitroeibaar kwaad. Zoals te doen gebruikelijk
speelde de senaat dit soort incidenten niet al te scherp: de goede verhoudingen
5
met het corps gingen voor. Onnes, zelf ooit rector van het Groningse studentencorps,
had weinig trek in hard optreden. Ook toen er voor de zoveelste keer in de groentijd
een noviet zwaar was afgetuigd, bleef het bij een beleefde brief naar het collegium.
Onnes schreef overtuigd te zijn dat het corps ‘ruwheden’ jegens groenen die nu
eenmaal ‘zeer beperkte vrijheid’ genoten niet zou tolereren. Het corps was het er
roerend mee eens en antwoordde dat groenen altijd bij de praeses collegii konden
klagen. De rector op zijn beurt nam van deze houding met ‘grote voldoening’ kennis.
Dat was op 3 oktober, de viering van Leidens Ontzet, en diezelfde dag bezocht
6
Onnes op de corpssociëteit het concert, alsof er niets gebeurd was.
‘De herinneringen aan de uren, die mij in aanraking brachten met de studenten,
behooren tot de aangenaamste van mijn rectoraat,’ zei Onnes toen hij het rectoraat
september 1904 aan de classicus Van Leeuwen overdroeg. Daarbij dacht hij vooral
aan het corps: ‘Het Collegium toonde zich één met ons in liefde voor Alma Mater.’
Het studentenleven bracht
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jongelieden van de meest verschillende herkomst ongedwongen samen
door gemeenschappelijke belangen, sympathieën, uitspanningen,
liefhebberijen en genoegens en geven hun aanleiding tot
gedachtenwisselingen, door welke zij elkanders verschillende idealen,
overtuigingen en richtingen kunnen leeren waardeeren. Welk een tal van
middelen om het latere leven te verrijken met herinneringen, die tot het
einde toe verwarmen, om individualiteit en karakter te ontwikkelen en
tevens den weg te banen, langs welken wij één volk van broeders moeten
worden!
Aan nihilisten - studenten die geen lid werden van een vereniging - had Kamerlingh
Onnes een broertje dood. Hij hekelde de aanstaande Indische bestuursambtenaren
die sinds 1902 aan de Leidse universiteit studeerden (tot dat jaar zaten ze in Delft)
en grotendeels spoorstudenten bleven. ‘Ik acht het mijne plicht er op te wijzen,’
aldus Onnes in de Lotgevallen, ‘dat dit aan de Universitaire vorming van velen
ernstig afbreuk doet en zeer voor de hand liggende nadeelen voor velen van hen
medebrengt. [...] Wie als student geen partij trekt van het voorrecht zich in de
studentenwereld te kunnen bewegen, zal een belangrijken steun in het latere leven
7
ontberen.’ Maar Onnes' ideaalbeeld was geworteld in het verleden, toen de
studenten nog een homogene groep vormden, gerekruteerd uit de elite. Aan het
begin van de twintigste eeuw groeiden de verschillen en daarmee de spanningen.
Arm en rijk, liberaal en socialist, corpslid en nihilist: binnen een zich opsplitsende
studentenpopulatie was de tijd van het ongedwongen samenzijn voorbij.
Hoogtepunt van het rectoraat was het uitspreken van de traditionele diesrede op
8 februari in het Groot Auditorium. Onnes nam op de 329ste verjaardag van de
Leidse universiteit - zoals te doen gebruikelijk - de gelegenheid te baat de
toehoorders een kijkje te bieden in zijn eigen onderzoek. Onder de karakteristieke
titel ‘De beteekenis van nauwkeurige metingen bij zeer lage temperaturen’ gaf hij
een overzicht van wat op cryogeen gebied in internationaal verband zoal was
gepresteerd, om zich in de tweede helft van zijn rede uit te laten over de uitdagingen
8
waarvoor het Leidse laboratorium stond.
9
Onnes had zich terdege geprepareerd. Broer Menso vroeg hij een concept van
de rede te becommentariëren en hij las zijn vrouw Betsy de tekst voor om zich ervan
te vergewissen dat het verhaal ‘binnen 't uur afliep’. De nacht voor de dies kon hij
de slaap niet vatten maar zodra hij 's middags de katheder in het ‘eivolle’
Academiegebouw beklom voelde hij zich ‘heel kalm en opgewekt’ en nam hij rustig
de tijd de zaal te monsteren en bekenden te groeten: Bosscha, Van der Waals,
Sissingh, Zeeman, andere oud-leerlingen,

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

394
zoon Albert, neefje Harm (vader Menso zat met Kitty in Algerije) en verdere familie.
Als vanzelf dwaalden zijn gedachten naar de elfde november 1882, toen hij op
dezelfde plek zijn inaugurele rede had uitgesproken. Onder het orgel zat toen zus
Jenny, met een blik van: ‘hoe jammer dat moeder dit niet kan bijwonen!’ Ook nu
was ze afwezig: Antje Coers was in 1899 overleden. ‘Wat zou voor innerlijke vreugde
de dag meer waard geweest zijn zoo Moeder dien had mogen beleven,’ schreef
10
Menso vanuit Grand Hôtel Mustapha Supérieur in Algiers.
Maar veel tijd voor bespiegelingen was er niet en met vaste stem stak Onnes van
wal. ‘Van 't begin af werd ik met aandacht gevolgd en merkte ik al aanstonds dat
het pakte,’ blikte hij later die maand in een brief aan Menso terug. ‘[O]ok bij de
moeilijker passages bleef er dodelijke stilte en kon ik door een beetje “schwungvoll”
lezen de menschen vast houden tot er weer iets meer begrijpelijks kwam. Het geheel
viel bijzonder in de smaak [...] het succes was volkomen.’
Ook het diner in het chique Levedag in de Breestraat verliep in aangename sfeer.
Er was voor vaatjes vloeibare lucht gezorgd waar de genodigden, onder wie Heikes
studievriend Tellegen, proefjes mee mochten doen. De rector bracht toasts uit op
de koningin en de Leidse universiteit en het genoeglijke samenzijn werd afgesloten
toen het studentencorps de serenade kwam brengen. Betsy, Albert en verdere
familie sloegen het schouwspel aan de overkant van de Breestraat vanuit de kamer
van Crommelin (toen nog student) gade. De rector wuifde allen vrolijk toe. Waarna
hij in zijn dankwoord het corps toevoegde dat de ‘betreurenswaardige voorvallen’
van het afgelopen jaar nog niet vergeten waren, maar dat laster van ‘vijanden van
Leidens geestelijk streven’ geen pas gaf en dat hij ervan overtuigd was dat het
11
studentencorps ‘zal toonen kerngezond te zijn’.
In zijn rede - die in gedrukte vorm een forse verdieping onderging - zong
Kamerlingh Onnes de lof van wat Casimir in 1983 de ‘wetenschaptechnologiespiraal’
12
noemde: ‘Geheel nieuwe mogelijkheden te verwezenlijken daarin wedijvert de
techniek met de experimenteele physica. De eerste volgt de laatste bijna altijd op
den voet; de haar gegeven impuls beloont zij door onschatbare hulpmiddelen, voor
de samenleving bestemd, tevens in dienst van het verdere wetenschappelijke
onderzoek te stellen.’ Ook het Leidse cryogene werk had ‘tot een reusachtige
ontwikkeling der techniek geleid’. Immers:
De milligrammen ammoniak van Van Marum, de grammen koolzuur
van Faraday zijn tot honderdduizenden en millioenen kilogrammen
geworden. Koelmachines, met vloeibare gassen werkende, maken het
bedrijf in bierbrouwerijen
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en slachthuizen doeltreffend, het leven aan boord van oceaanstoomers
en in de tropen dragelijk. In honderdduizenden stalen flesschen, door het
Mannesmannprocédé uit gloeiend staal even snel gewalst, als de
glasblazer zijne flesschen uit vloeibaar glas vormt, doorkruist het koolzuur
alle landen, om bij het bereiden en schenken van koolzuurhoudende
dranken, bij brandblusschen en waar niet al, gebruikt te worden. Krupp
koelt er de kanonnen mede af bij de bewerking van het krimpen.
Zwaveligzuur spoort in tankwagens van roostovens naar fabrieken. Om
vloeibare lucht te maken, zijn reeds machines van 100 p.k. gebouwd;
destilleerderijen van lucht om goedkoope zuurstof te leveren zijn in
13
voorbereiding.
Maar Onnes' hart lag bij de zuivere wetenschap. In de tweede helft van zijn rede
ontvouwde hij zijn programma: onderzoek naar de toestandsvergelijking en wet der
overeenstemmende toestanden. Die golden slechts bij benadering en om betere
aansluiting bij meetuitkomsten te verkrijgen stelde Onnes empirische formules voor
14
met maar liefst 25 constanten. De vraag was nu wat die constanten zeiden over
de ‘aard der moleculen en hun onderlinge werkingen’. Daarvoor waren metingen
aan eenatomige stoffen als helium, argon en neon het interessantst, het liefst vanaf
zo laag mogelijke temperaturen. Maar edelgassen waren in de jaren negentig, toen
Onnes zijn cascade op orde had, nog niet voorhanden en in eerste instantie
concentreerde de aandacht zich op waterstof. Alleen precisiewerk telde: ‘Daar de
wet der overeenstemmende toestanden bij benadering het gedrag der normale
stoffen reeds voorspelt, hebben alleen nauwkeurige metingen wetenschappelijke
waarde.’
Onnes had een visioen: experimentele toestandsvergelijkingen zó nauwkeurig
bepalen - een klus waar de fysica naar zijn idee de hele 20ste eeuw de handen vol
aan zou hebben - dat de bijbehorende (overkoepelende) empirische formules de
afzonderlijke formules voor soortelijke warmte, uitzettingscoëfficiënten,
dampspanningen, enzovoort zouden verdringen. ‘Men zal van iedere stof de
toestandvergelijking in een enkel beeld, dat al deze grootheden in zich sluit [...]
hebben samengevat en het zal de empirische toestandvergelijking zijn, welke men
in tafels zal opzoeken, zooals men thans de empirische formule voor een
uitzettingscoefficient bijv. opzoekt.’ Een Gibbs-oppervlak, volgens Onnes ‘een model
dat nog meer waarnemingsuitkomsten samenvat’, bood in principe nóg completere
informatie, die in een tabel viel weer te geven. Grafisch aan de slag gaan met een
Gibbs-oppervlak had vooral didactische betekenis: door met een plaat over zo'n
oppervlak te rollen kon je een bijzondere situatie verduidelijken.
‘Waarheen wij den blik ook wenden overal wordt ontzaglijk veel, nauw-
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keurig werk onverpoosd van de cryogene laboratoria gevraagd,’ legitimeerde Onnes
zijn inspanningen sinds 1882 - inclusief specialisatie en het opgeven van het ideaal
van een breed ‘Huygenslaboratorium’. Waarna het tijd was voor een bruisend
slotakkoord: ‘Ongetwijfeld staan wij aan den vooravond van groote ontdekkingen
op natuurkundig gebied, die in het geheele maatschappelijk leven een omwenteling
zullen brengen. Een voorgevoel daarvan trilt door de geesten van natuurkundigen,
bezielt hen bij hun werk. Het lichtschijnsel, hetwelk de aanwezigheid van
radiumemanatie aanwijst, verdicht zich in een door vloeibare lucht afgekoelde buis;
ditzelfde lichtschijnsel verdampt bij verwarming, en wordt door een gas meegevoerd.
Zal misschien een der eerste stralen van den dageraad der toekomst worden
15
opgevangen in een cryogeen laboratorium?’

Thermometers, manometers en andere precisie-instrumenten
Cryogene precisiemetingen, daar ging het in Leiden om. De daarvoor benodigde
toestellen en meetapparatuur werden onder leiding van Flim en Kesselring in de
werkplaats en glasblazerij van het Natuurkundig Laboratorium ontwikkeld. In de
cryostaten diende de temperatuur tot op enkele honderdsten van een graad constant
te blijven, en dat uren achtereen. Er moest een standaarddrukmeter komen en een
standaardthermometer, en daaraan geijkte secundaire manometers (piëzometers)
en thermometers om de metingen hanteerbaar te houden. Onnes' instrumentmakers
hadden er hun handen aan vol. Gedetailleerde beschrijvingen van toestellen en
instrumentarium, inclusief prestaties, vonden in groten getale hun weg naar de
Verslagen van de Akademie (en de Communications). Een kwart van de artikelen
van Onnes en zijn leerlingen ging over methoden en technieken. ‘Menig jong
physicus,’ aldus Keesom, ‘heeft aan de nauwkeurige calibraties van piezometers
met toebehooren of van de thermometers de vuurproef, waaruit zijn geschiktheid
16
voor nauwgezet quantitatief experimenteel werk zou blijken, moeten doorstaan.’
Het ontwikkelen van die precisie-instrumenten mag minder tot de verbeelding
spreken dan de vloeibaarmaking van het helium of de ontdekking van de
supergeleiding, het vormde wel de ruggengraat van het Leidse programma.
17
De standaard open manometer in kamer G is door Flim in 1898 gebouwd en
had toen een bereik tot 64 atmosfeer. Een onmisbaar instrument: alleen op een
kwikmanometer viel de druk rechtstreeks af te lezen. Nu komt 1 atmosfeer overeen
met circa 76 cm kwikdruk, wat bij 64 atmosfeer een kwikkolom van meer dan 40
meter zou opleveren. En inderdaad had in Parijs Regnault een reuzenmanometer
ingericht in de toren van het Collège
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Standaard open kwikmanometer, in 1898 door Gerrit Flim gebouwd. Hij bestond uit vijftien
in serie geschakelde 3.1 meter lange buizen en reikte tot 64 atmosfeer. Het was een
nauwkeurig instrument maar omslachtig in het gebruik en in de praktijk werd hij vooral
gebruikt voor het ijken van gesloten manometers.

de France. Maar in de directe omgeving van het Leidse cryogeen laboratorium was
geen toren voorhanden en dus gooide Onnes het over een andere boeg. De
kwikmanometer werd gesplitst in 15 partiële manometers van elk 3.1 meter lengte,
overeenkomend met 4 atmosfeer. Was de eerste buis niet toereikend, dan werden
net zo veel volle buizen aangekoppeld als nodig om de te meten druk ‘aan te kunnen’.
Door de laatste zeven J-buizen als differentiaalmanometer te gebruiken, was in
combinatie met een geijkte gesloten kwikmanometer in drie stappen 100 atmosfeer
haalbaar.
De druk van de ene J-buis werd op de volgende overgebracht door samengeperst
gas. Elders gebeurde dat met water, maar vloeistofoverbrenging had als nadeel dat
de manometer verontreinigd raakte. Eerst was gedacht aan glazen buizen van 12
meter, gemonteerd op een muur naast een trap, maar
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die opstelling had als nadeel dat het aflezen van de kwikhoogte met een kijker
(kathetometer) lastiger - en daarmee tijdrovender - zou zijn. Om te corrigeren voor
temperatuureffecten was de standaardkwikmanometer uitgerust met 8 thermometers.
Om de kans op lekkages te verminderen zijn later de verbindingen tussen stalen
capillairen en glazen buizen verbeterd: soldeer in plaats van kit (afgekeken van
18
Cailletet). Ook werden kranen en koppelingen van de manometer ondergedompeld
in olie, zodat lekken zich verraadden door opstijgende bellen.
In de praktijk werd de standaard open kwikmanometer - met alle kathetometers
die vanaf balkonnetjes aan het plafond van kamer G moesten worden afgelezen
omslachtig in het gebruik - vooral gebruikt voor het ijken van gesloten manometers,
waaronder drukbalansen. ‘Secundaire’ manometers hadden als voordeel dat ze
gemakkelijker te hanteren waren en, minstens zo belangrijk, dat de insteltijd kort
was - bij de open manometer bedroeg die soms drie kwartier. Ook de precisie deed
maar weinig onder voor die van de standaardmanometer. Die precisie werd bereikt
door het volume van het samengeperste gas in de voluminometer tot op 0,01 procent
nauwkeurig te bepalen. Bij zo'n precisie mocht de vorm van de kwikmeniscus in de
manometerbuis niet langer als een halve bol beschouwd worden. Schalkwijk heeft
het volume dat de kwikmeniscus innam experimenteel en theoretisch tot de bodem
19
uitgezocht, resulterend in een Akademieartikel van 24 pagina's. De eerste ijking
20
van een Leidse gesloten kwikmanometer vond plaats in 1902. In 1915 volgde een
verbeterde ijking tot 100 atmosfeer, waarbij de gewenste nauwkeurigheid van 1 op
21
10.000 werd waargemaakt - tien keer zo goed als de Amsterdamse drukbalans
van Kohnstamm.
o

Thermometers met kwik (vriespunt -39 C) zijn in een cryogeen laboratorium niet
aan de orde. Als primaire thermometers voor lage temperaturen waren in Leiden
aanvankelijk waterstofgasthermometers in gebruik - in 1887 had het Comité
international des poids et mésures dit gas uitverkoren. In de jaren negentig werkte
Onnes met twee modellen: glazen bolletjes van 30 en 90 cc, op een steeltje van
22
0,25 mm inwendige diameter. Hoe groter het bolletje, hoe nauwkeuriger de
thermometer maar hoe lastiger de constructie in een cryostaat - waar het woekeren
was met de ruimte - viel in te bouwen. Het instellen van de kwikmeniscus in de
voluminometer op een vast punt hield het thermometervolume constant. Omdat bij
een ideaal gas de druk evenredig is met de absolute temperatuur, lag de schaal
o

o

met twee meetpunten, in de praktijk geschaafd ijs (0 C) en kokend water (100 C),
vast. Tot de benodigde correcties behoorden die voor het ‘valse volume’ (het volume
tussen gasmeterbol en manometer) en het krimpen van glas bij afkoeling. Het laatste
gaf Onnes aanleiding zijn assistenten W. Heuse
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(1903) en Jacob Clay (1906) de uitzettingscoëfficiënt van Jenaglas 16 en
23
Thüringenglas te laten bepalen.
In de praktijk was het waterstofgas niet ideaal. Om toch temperaturen tot op
o

0,01 C nauwkeurig te kunnen meten, was nog een extra correctie nodig. De omvang
daarvan werd gedicteerd door de loop der waterstofisothermen. In de jaren
1906-1908 heeft Cornelis Braak die isothermen in kaart gebracht voor temperaturen
24
tot die van vloeibare zuurstof. Wander de Haas voegde hier in 1912 het gebied
25
voor vloeibare waterstof aan toe. Intussen was ook een heliumthermometer in
gebruik genomen, waarvoor Onnes zelf de correcties bepaalde. In 1914 kwam daar
nog een differentiaalthermometer bij: een dubbele gasthermometer, met een
waterstof- én een heliumreservoir. De correcties, berekend uit loop der isothermen,
o

vielen zo onderling te controleren. Beide thermometers bleken binnen 0,02 C met
elkaar overeen te stemmen, waarmee de betrouwbaarheid van de Leidse
gasthermometers vaststond. Met die differentiaalthermometer zijn vervolgens, steeds
tegen waterstof, thermometers met zuurstof, stikstof, neon en argon geijkt. Deze
experimentele aanpak had als voordeel dat het berekenen van de correcties, en
daarmee ook het nauwkeurig bepalen van de isothermen, niet meer nodig was.
Gasthermometers zijn nauwkeurig maar traag en lastig in het gebruik. In de praktijk
fungeerden ze vooral als ijkinstrument voor secundaire thermometers: thermokoppels,
metaaldraden en dampspanningen. Die reageerden wel snel en waren stukken
eenvoudiger in het gebruik. In eerste instantie nam Onnes, in navolging van
Wroblewski, als secundaire thermometer een thermokoppel van nieuwzilver (een
26
legering van koper, nikkel en tin) en koper. Een thermokoppel bestaat uit een
metaaldraad die aan beide uiteinden aan een draad van een andere metaalsoort is
vast gesoldeerd. Zodra beide contacten in temperatuur verschillen (het ene vast op
o

0 C, het andere op de temperatuur in de cryostaat) ontstaat een zogeheten
thermospanning die, afhankelijk van de combinatie aan metalen, kan oplopen tot 5
à 10 millivolt.
De keuze voor de combinatie nieuwzilver-koper was ingegeven door het feit dat
de weerstand van nieuwzilver weinig met de temperatuur varieert. De uitkomst van
een ijking was een empirische formule van de temperatuur als functie van de
thermospanning. In 1885 had Wroblewski in Krakau drie ijkpunten genomen: kokend
o

o

water (100 C), kokend ethyleen bij gewone druk (- 103 C) en kokend ethyleen dat
o

werd afgepompt (- 131 C). Door die drie meetpunten (en het nulpunt) legde hij een
2

3

derdemachtskromme: t = aV + bV + cV (met t de temperatuur ten opzichte van
het vaste punt; V de thermospanning; a, b en c constanten). De nauwkeurigheid
van de
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Poolse formule kon Leiden niet imponeren.
Thermokoppels bleken lang niet de betrouwbare nauwkeurigheidsthermometers
die Onnes voor ogen had. In 1903 stapte hij over op de combinatie constantaan-staal,
27
die driemaal meer spanning gaf. Die spanning werd in een brugschakeling bepaald
via een galvanometer. Toen Einthoven zijn snaargalvanometer presenteerde, hoopte
Onnes dat dat instrument ook hem van pas kon komen - de oorlog met zijn buurman
moest nog beginnen. Een ijking tot in vloeibare zuurstof (in totaal dertig meetpunten)
o

werd vertaald naar een vijfdemachtsformule. Bij -200 C gaf dat altijd nog een fout
van 0,15 graden. Toevoeging van twee ijkpunten in het waterstofgebied (-252 en
o

28

-259 C) vermeerderde die foutmarge tot driekwart graad. Dat was mijlenver weg
van de honderdsten van een graad die Onnes zich tot doel had gesteld. Of uitbreiding
van de formule met een zesde macht zou helpen, was lang niet zeker; wel dat de
hoeveelheid rekenwerk dan nog grotesker proporties zou aannemen. In 1914
probeerde Holst zeven combinaties metaal-koper uit en ijkte ze bij waterstof- en
29
heliumtemperaturen. Maar ook die thermokoppels voldeden niet aan de
verwachtingen.
Tot overmaat van ramp bleken thermokoppels instabiel. Bij dezelfde temperatuur
viel de thermospanning, ondanks zorgvuldige preparatie van de draden, de ene
keer anders uit dan de andere - er viel geen peil op te trekken. Tegen zo'n kwaal
kon geen formule op. Zo viel het doek voor de Leidse thermokoppels. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog ruimden ze definitief het veld.
Intussen was in Leiden ruime ervaring opgedaan met thermometers van
metaaldraad, waarbij de weerstand daalde bij toenemende koude. De eerste
30
resultaten dateerden van 1902, toen Meilink een platinathermometer doormat.
Vergelijkingen van platinathermometers met een waterstofthermometer waren eerder
uitgevoerd door Olszewski, Dewar en anderen. Om er zeker van te zijn dat de
temperaturen van waterstof- en platinathermometer in het vloeistofbad van de
cryostaat niet uiteenliepen, werd de naakte metaaldraad (0,1 mm dik) om een glazen
cilinder gewikkeld waarin een schroefdraad was geëtst (later: geslepen), terwijl in
die cilinder het bolletje van de waterstofthermometer stak. De weerstand werd
bepaald met een brug van Wheatstone. Twee takken in die elektrische schakeling
bestonden uit klossen magnanindraad, de derde tak was een weerstandsbank (geijkt
o

in de Reichsanstalt). Meilink stelde vast dat tot -180 C de meetpunten te vangen
waren met een tweedegraadsfunctie van de weerstand tegen de temperatuur. De
platinathermometer was in dat gebied tot op 0,2 graden nauwkeurig. Meer ijkpunten
zou die prestatie ongetwijfeld verbeteren.
Daarop vergeleek Jacob Clay een platinathermometer met een goudther-
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mometer. De gouddraad was getrokken uit 99,995 procent zuiver goud, geleverd
door de Rijksmunt. Met een differentiaalgalvanometer werden bij een half dozijn
temperaturen, van smeltend ijs tot afgepompt zuurstof, de relatieve weerstanden
van beide metaalthermometers bepaald. De ijkcurve van goud bleek minder gekromd
dan die van platina. Goudthermometers leenden zich dus beter voor extrapolatie.
Vanaf 1904 beschikte het cryogeen laboratorium in Leiden over een gekalibreerde
platinathermometer, PtM gedoopt. De periode 1906-1908 hebben Clay en Onnes
de metingen aan goud en platina tot vloeibare waterstof uitgebreid. Ook andere
metalen en legeringen werden door hen - ook om theoretische redenen 32
uitgeprobeerd. De platinathermometer PtI die het duo afleverde verwierf zich de
status van ‘secundaire standaardthermometer’. Ook toen de draad in 1906
onverhoeds brak en weer aan elkaar gesoldeerd moest worden, bleef deze
platinathermometer onder de naam PtI' van waarde, zij het dat een nieuwe ijking
nodig was. Kalibratie door Holst en Onnes in 1913 wees uit dat een nauwkeurigheid
van 0,02 graden met PtI' zeker haalbaar was, en dat vergeleken met de ijking uit
33

1906-1907 de opgetreden verschuivingen minimaal waren.
Het omzetten van een ijking in een formule van de temperatuur als functie van
de weerstand gaf een vracht rekenwerk: alleen door veel termen in zo'n formule te
stoppen kwam de vereiste nauwkeurigheid binnen bereik. Het bepalen van alle
coëfficiënten en uitrekenen van temperaturen was een monsterklus. Ook al deed
collega Ernst van de Sande Bakhuyzen, als astronoom door de wol geverfd als het
ging om fits van series meetpunten, Onnes een ‘truc’ aan de hand die de kleinste
kwadratenaanpak (de standaardmethode om de ‘beste’ lijn door een serie
meetpunten te leggen) omzeilde zonder de nauwkeurigheid veel geweld aan te
doen, dat nam niet weg dat men zich suf rekende. Om die kwelling te verlichten
introduceerden Holst en Onnes een tweetrapsaanpak: een benaderingsformule met
een beperkt aantal termen gaf zonder al te veel rekenwerk een ‘grove’ waarde van
de temperatuur, waarna precisering volgde door in een ‘afwijkingskromme’ de
correctie af te lezen.
In tegenstelling tot thermokoppels reproduceerden platina- en goudthermometers
wel naar behoren: de uitkomsten veranderden na verloop van tijd niet. Het enige
probleem kwam van eventuele verontreinigingen. De draden werden getrokken door
Heraeus en het bleek dat het Duitse instrumentenbedrijf uit Hanau bij het bewerken
verontreinigingen in het metaal introduceerde.
Getob met al dan niet reproducerende thermometers speelde niet bij een vierde
vorm van thermometrie. Iedere vloeistof heeft zijn karakteristieke
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dampspanningscurve: het verloop van de dampspanning boven de (afgesloten)
vloeistof tegen de temperatuur. Het meten van de dampspanning komt in combinatie
met die curve dus neer op het bepalen van de temperatuur. Dit type ‘thermometer’
verloopt niet en is internationaal ‘uitwisselbaar’. In 1907 bouwden Kamerlingh Onnes
34
en Braak een dampspanningsapparaat dat als thermometer fungeerde. Ze
concludeerden dat ‘een dampspanningstoestel bij uitstek geschikt is om temperaturen
o

vast te leggen’. De nauwkeurigheid bedroeg 0,001 C, beduidend beter dan de
o

o

gasthermometer (0,02 C) en de weerstandsthermometer (0,01 C).
In de jaren 1910-1918 zijn in Leiden van een serie vloeistoffen
dampspanningscurves gemeten, zowel in het kader van onderzoek naar de
toestandsvergelijking als uit oogpunt van thermometrie. Het ging om argon, helium,
kooldioxide, chloormethyl (methylchloride), water, ammoniak, waterstof, zuurstof,
35
stikstof en neon. Alles stond of viel met de zuiverheid van de vloeistof. In geval
van waterstof, zuurstof en stikstof werd dat varkentje langs cryogene weg gewassen,
wat inhield dat eventueel aanwezige verontreinigingen werden ‘uitgevroren’. Argon
vereiste een andere aanpak. Die startte met ‘lucht voeren over een verhit mengsel
van 90 % calciumcarbide en 10 % chloorcalcium’. Dit ruwe argon werd extra
gezuiverd door het over een verhit mengsel van Hempel te leiden: twintig
gewichtsdelen ongebluste kalk, vier magnesium en één natrium. Dan was het nog
niet klaar: ‘De laatste sporen stikstof werden verwijderd, door de stikstof zich in een
vlamboog met eventueel daartoe bijgevoegde zuurstof te doen vereenigen. De
overmaat aan zuurstof werd daarna verwijderd door het gas over verhit koper te
laten stroomen. Ten slotte moest nog de geringe hoeveelheid uit de lucht afkomstige
o

neon verwijderd worden. Dit geschiedde door gefractioneerde destillatie bij -217 C
36
(in vloeibare zuurstof onder sterk gereduceerde druk).’ Crommelin, in Leiden de
man van het argon, zal zich soms chemicus hebben gewaand.
De meetpunten resulteerden per stof in een dampspanningsformule. Als algemene
2

3

2

vorm koos Onnes de betrekking: log p = a + b/T + c/T + d/T + A log T + BT + CT
3

+ DT (met p de druk, T de absolute temperatuur en a t/m D constanten). Van geval
tot geval werden twee tot vijf termen uit bovenstaande reeks meegenomen, en de
rest van de constanten op nul gesteld.
Al die lage temperaturen heersten in cryostaten, dewarglazen waarin vloeistof uit
de liquefactor werd overgeheveld. Speciale voorzieningen (kleppenroerder,
metaalthermometers, vacuümpomp, et cetera) zorgden ervoor dat de temperatuur
o

in die cryostaten zo nodig voor langere tijd tot op 0,01 C constant bleef. Omdat het
blazen van grotere dewarglazen aanvankelijk een brug te ver was - spanningen in
het glas leidden tot breuk - bleef na de
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Kamerlingh Onnes aan het werk in zijn cryogeen laboratorium; tekening Menso Kamerlingh
Onnes, 1904.

introductie (in 1902) van de eerste Leidse cryostaat de technisch aanzienlijk
complexere kookkast tot in de Eerste Wereldoorlog in gebruik. Pas toen Kesselring
cryostaten van 12 centimeter en breder aankon, raakte de kookkast in onbruik.
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De temperatuur in de cryostaat liet zich fijnregelen via de druk boven de aanwezige
vloeistof. Hoe lager de druk, hoe kouder - tot een zeker minimum. Omwisselen van
vloeistof opende een ander temperatuurgebied. Chloormethyl bracht je van -24 tot
o

o

o

-90 C, lachgas (stikstofoxydule) van -90 tot -102 C, ethyleen van -104 tot -160 C,
o

o

methaan van -161 tot -183 C, zuurstof van -183 tot -217 C, waterstof van -253 tot
o

o

-259 C en met helium was -269 tot -272 C bereikbaar. Daarmee was niet het hele
temperatuurgebied afgedekt. Om het gat tussen zuurstof en waterstof te dichten
werd vloeibaar neon gebruikt. Dat bood alleen soelaas voor het gebied -246 tot
o

-249 C, terwijl aan het gebruik van dit gas bezwaren kleefden. In 1917 introduceerde
37
Onnes daarom de waterstofblaascryostaat (in 1921 verbeterd). Daarin hield een
stroom waterstofgas, fijngeregeld door een stookweerstand in combinatie met een
metaalthermometer, de experimenteerruimte op de gewenste constante temperatuur,
gelegen tussen die van vloeibare waterstof en van afgepompt vloeibare zuurstof.
De eerste experimenten met vloeibaar helium werden in de liquefactor zelf gedaan.
Onnes wilde, net als bij waterstof, een losstaande heliumcryostaat, maar dat bleek
een tour de force. In 1910 lukte het vloeibaar helium over te hevelen naar een apart
38
vat, maar dat bleek een ‘gelukje’: volgende pogingen faalden. Een jaar later deed
39
de heliumcryostaat na de nodige aanpassingen alsnog zijn intrede. Een aparte
cryostaat bood meer ruimte voor instrumenten en nog in 1911 bepaalde Onnes
40
heliumdampspanningen bij temperaturen boven het normale kookpunt. Aanvankelijk
zat de heliumcryostaat vast aan de liquefactor; pas december 1923 lukte het helium
41
naar een andere ruimte in het laboratorium te vervoeren. Ook de bouw van een
heliumblaascryostaat voor temperaturen tot 13 kelvin stuitte op technische
moeilijkheden, die Onnes en Flim in 1922 de baas waren. Onder in het verzilverde
dewarglas met vloeibaar helium kwam een tweede dewarglas, maar dan op zijn
42
kop.

De empirische toestandsvergelijking
Al die instrumentmakerskunst, calibreerwoede en rekenarij stonden in dienst van
het Grote Plan: onderzoek naar de toestandsvergelijking, de wet der
overeenstemmende toestanden en aanverwante thermodynamica. Als eerste richtte
zich de aandacht op de bepaling van de isothermen van waterstof - toen in 1893
de eerste voorbereidingen werden getroffen, moest Ramsay het helium op aarde
nog ontdekken. In 1901, toen Onnes over geijkte manometers, thermometers en
piëzometers beschikte, nam Schalkwijk de eerste waterstofisotherm voor zijn
o

rekening: die bij 20 C. De jaren erna kwamen de lagere temperaturen aan bod,
waarna de cirkel rond was toen
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in 1915 de isotherm van 20 graden nog eens werd overgemeten. Bij 100 atmosfeer
bleek de overeenstemming met de experimenten van de Franse hoge druk-pionier
E.H. Amagat beter dan 99.9 procent.
De toestandsvergelijking van Van der Waals was in de praktijk onbruikbaar. Hij
kon zo slecht met de gemeten isothermen uit de voeten dat Onnes in 1901 zijn
43
toevlucht zocht tot een empirische toestandvergelijking. Ter bepaling van de formule
dienden - bij gebrek aan Leidse resultaten - Franse series metingen van Amagat
aan waterstof, stikstof, zuurstof en koolzuurgas. Na vele varianten beproefd te
2

4

6

8

hebben koos Onnes voor de betrekking pV = A + B/V + C/V + D/V + E/V + F/V .
De viriaalcoëfficiënten A t/m F waren nog functies van de temperatuur. Uit iedere
nauwkeurig bepaalde isotherm lieten zich, na heidens rekenwerk, waarden voor de
viriaalcoëfficiënten destilleren. Om stoffen onderling te kunnen vergelijken werden
temperatuur, druk en volume in de kritische waarden van die grootheden uitgedrukt.
Dat leverde een gereduceerde empirische toestandsvergelijking op met gereduceerde
viriaalcoëfficiënten. Die laatste waren in betrekkingen gegoten met ieder vier
constanten, later opgehoogd tot vijf. Waarmee de gereduceerde empirische
toestandsvergelijking maar liefst 25 constanten bevatte.
Probleem bij het onderzoek naar de toestandsvergelijking was dat de experimenten
bij één- en tweeatomige stoffen zich slechts uitstrekten over betrekkelijk kleine
intervallen van gereduceerde temperatuur en druk. Intervalletjes aan elkaar ‘plakken’
tot een overkoepelende experimentele gereduceerde toestandsvergelijking was
problematisch: alleen bij een strikt geldende wet der overeenstemmende toestanden
was dat toegestaan. Maar ook al ging het om een benadering, toch had zo'n
gemiddelde gereduceerde toestandsvergelijking zijn waarde, met name als referentie.
In 1908 werd er een ‘bij elkaar geharkt’ op basis van waarnemingen aan waterstof,
zuurstof en stikstof (Amagat), isopentaan (Young) en ether (Amagat, Ramsay,
44
Young). Hetzelfde jaar boog Keesom zich over een ‘storingsfunctie’ om deze ‘VII.I.’,
zoals de gemiddelde gereduceerde toestandsvergelijking gedoopt was, in de buurt
45
van het kritische punt te verbeteren. Nog beter was het de zaak te verengen tot
een empirische gereduceerde toestandsvergelijking voor eenatomige stoffen: die
was nóg nauwkeuriger. In 1911 zette Crommelin de eerste stap in die richting door
46
publicatie van de gereduceerde empirische toestandsvergelijking van argon.
De uitdaging was nu de 25 constanten, product van een fenomenologische
benadering, te relateren aan de bouw van de moleculen en hun onderlinge
aantrekking. Vooral Keesom zou zich op theoretisch gebied onderscheiden. In 1912
leidde hij uitgaande van de statistische aanpak van Boltzmann voor diverse typen
interacties tussen de moleculen formules af
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voor de tweede viriaalcoëfficiënt. Ook paste Keesom de nieuwe quantumtheorie
van Planck toe op de toestandsvergelijking. Daarover in hoofdstuk 28 meer.
Overigens heeft Onnes' empirische toestandsvergelijking uit 1901 vele alternatieven
overleefd en nog altijd wordt hij door fysici gebruikt.

Kritische lichtverstrooiing
Een buitenbeentje in het Leidse onderzoek naar de toestandsvergelijking was
kritische opalescentie. Een zuivere stof (of mengsel van twee stoffen) verstrooit
invallend licht in een mate die afhangt van de kleur licht, de hoek waaronder je kijkt
en de temperatuur. Bij zonlicht dat door de aardatmosfeer dringt speelt hetzelfde
effect - de blauwe hemel is het gevolg van een grotere verstrooiing (opalescentie)
van blauw licht. De lichtverstrooiing, zo stelde de Brit Rayleigh in 1899, vindt plaats
aan dichtheidsfluctuaties: luchtmoleculen zijn op microschaal niet gelijkmatig over
de ruimte verdeeld maar hopen zich door hun kriskras-beweging lokaal toevallig
voor korte tijd op.
November 1907 begonnen Kamerlingh Onnes en Keesom samen een onderzoek
naar lichtverstrooiing in ethyleen bij temperaturen afdalend tot de kritische waarde
o

48

van ruim 11 C. Keesom, die het leeuwendeel van de werkzaamheden voor zijn
rekening nam, hield de mogelijkheid open dat, los van moleculaire
dichtheidsfluctuaties, in de buurt van het kritische punt het ethyleengas zich tot een
nevel van uiterst fijne druppeltjes zou condenseren. De proef moest het formaat
van die druppeltjes uitwijzen - als ze bestonden - en de lengteschaal van de
fluctuaties. Daartoe was een optische opstelling gebouwd met een Nernst-lamp, de
nodige lenzen, prisma's en nicols en een spectroscoop. Onnes en Keesom spraken
in hun Akademieartikel (februari 1908), dat het idee van druppeltjes weersprak, van
‘voorloopige’ metingen. De race om vloeibaar helium ging voor en het werk aan
kritische opalescentie werd op de lange baan geschoven - het zou niet tot een
vervolg komen.
Dat had ook te maken met de vorderingen elders. Drie weken voor publicatie van
het Akademieartikel gaf de Poolse theoretisch fysicus Marian von Smoluchowski in
49
Annalen der Physik een theoretische beschrijving van kritische opalescentie,
waarvan de belangrijkste resultaten nog net door Keesom konden worden verwerkt.
Zo had Keesom, voortbouwend op de theorie van Smoluchowski, een
opalescentieformule afgeleid die hem in staat stelde de Poolse theorie te toetsen
aan de Leidse metingen - Smoluchowski bleef keurig overeind. Keesoms formule
kwam in de Verslagen van de Akademie uit de lucht vallen maar in de Engelstalige
Proceedings (en Communication 104b) stond in een noot hoe die formule was
afgeleid.
Twee jaar later leidde Einstein langs strengere weg ook een opalescentie-
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formule af, om op Keesoms resultaat uit te komen. Februari 1911, toen Einstein
op uitnodiging van studenten in Leiden een lezing gaf en ook Onnes en Keesom
opzocht, kwam het gesprek vanzelf op opalescentie. Einstein zei uit te zien naar
een experimentele verficatie van zijn opalescentieformule, waarop Onnes antwoordde
dat die toets door Keesom was uitgevoerd. Einstein erkende onmiddellijk de prioriteit
die in die paar regels noot van Communication 104b was vastgelegd en drong er
bij Keesom op aan zijn formule nog eens afzonderlijk in Annalen der Physik te
51
publiceren - hetgeen geschiedde. Overigens was Einstein weinig onder de indruk
van Keesoms afleiding. Toen het er in 1911 om spande wie in Utrecht de jong
overleden hoogleraar Wind moest opvolgen, en Julius zich tot Einstein wendde met
52
de vraag wie nu de betere fysicus was, Keesom, Debije of Ornstein, antwoordde
de vader van de relativiteitstheorie vanuit Zürich dat Debije hem toch de betere
theoreticus leek, en dat Keesom om zijn formule uit de theorie van Smoluchovski
te kunnen afleiden een stap had gezet die de Poolse fysicus om goede redenen als
53
54
ongegrond had gekenschetst. Prompt ging de Utrechtse leerstoel naar Debije.
Intussen had de Amsterdamse student scheikunde Frits Zernike in het kader van
een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich ook over
kritische opalescentie gebogen. Hij won goud - maar had liever geld - en werkte zijn
inzending, die zowel een theoretisch als experimenteel deel omvatte, uit tot
55
proefschrift. In 1914, toen hij in Groningen assistent was van de astronoom Jacobus
Kapteyn, publiceerde Zernike met Leonard Ornstein een baanbrekend artikel op
het gebied van opalescentie, waarin tekortkomingen in Einsteins artikel van 1910
56
werden gerepareerd. Met het proefschrift van 1915 waren Onnes en Keesom niet
blij. Onnes schreef direct een brief op poten aan zijn vriend Haga,
hoogleraar-directeur van het Natuurkundig Laboratorium te Groningen. Het stak dat
Zernike nergens had vermeld dat Onnes en Keesom de eersten waren geweest
met metingen aan opalescentie bij enkelvoudige stoffen. Ook een theoretisch
57
bezwaar tegen de Leidse aanpak werd ontkracht. Eerder had Zernike kritiek
geleverd op Keesoms statistische aanpak van gassen. Opnieuw tot ergernis van
Onnes, die meende dat Keesom ‘diep in de theorie der verschijnselen weet door te
dringen’ - een overschatting waar het kritische opalescentie betrof. Jean Perrin, de
Franse fysicus die kritische opalescentie gebruikte om het getal van Avogadro te
berekenen (en zo de realiteit van de moleculen aantoonde), mocht in zijn boek Les
Atomes over ‘le beau travail de Mr. Keesom’ spreken, en Keesoms experimentele
aanpak van kritische opalescentie mocht elders navolging vinden, het heeft de
carrière van Onnes' theoretisch conservator weinig vooruit geholpen.

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

408
Waar Keesom wel eer mee inlegde was het schrijven, samen met Kamerlingh Onnes,
van ‘Die Zustandsgleichung’, een mammoetartikel dat in 1912 in de Enzyklopädie
58
der mathematischen Wissenschaften verscheen. Het bood een totaaloverzicht van
de resultaten die het (theoretisch) onderzoek naar de toestandsvergelijking en de
wet der overeenstemmende toestanden tot op dat moment had opgeleverd. Keesom,
59
die het leeuwendeel van het werk had verricht, oogstte alom lof voor zijn prestatie.
Pieter Zeeman sprak van ‘een prachtig monument van maar ook voor Hollandsche
wetenschap’, de Fortschritte der Physik noemde het ‘das umfassendste und
volständigste Werk’ dat de toestandsvergelijking tot onderwerp had, Jellinek had
het in deel 11 van zijn leerboek der fysische chemie over ‘eine unerschöpfliche
60
Fundgrube’ en Lorentz prees de ‘groote grondigheid en volledigheid’ van het stuk.
Dezelfde brief waarin Einstein weinig waardering toonde voor Keesoms theoretische
bijdrage aan de kritische opalescentie, was vollof over het Enzyklopädie-artikel waarvan op dat moment alleen drukproeven beschikbaar waren. ‘Es ist das Mehr
als ein blosses Referat,’ oordeelde Einstein. ‘Es zeigt zich überall ein scharfer Blick
für das Wichtige und Interessante, ferner eine grosse Klarheit und wohltuende
61
Anschaulichkeit des Denkens.’ Max Planck, aan het begin van de eeuw wegbereider
van de ‘oude’ quantumtheorie, prees de nauwgezetheid en collega Arnold
Sommerfeld vond het werk ‘monumental’.
De Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften was een idee van Felix
Klein, Heinrich Weber en Franz Meijer. In 1894 vatten zij het plan op om ter
gelegenheid van de eeuwwisseling de verworven kennis op het gebied van de
zuivere en toegepaste wiskunde in samengevatte vorm bijeen te brengen, inclusief
62
de wiskunde van natuurkunde en techniek. Het project, uitgegeven door de
gezamenlijke Academies van Wetenschappen in Göttingen, Leipzig, München en
Wenen, dijde fors uit en zou uiteindelijk tientallen banden omvatten, in totaal meer
dan dertigduizend pagina's. Pas in de jaren twintig was het klaar. Beroemd is het
Enzyklopädie-artikel van Wolfgang Pauli over de relativiteitstheorie, Lorentz schitterde
in artikelen over zijn elektronentheorie en Maxwells theorie van het
elektromagnetisme en ook de bijdrage van Paul en Tatiana Ehrenfest over de
grondslagen van de statistische mechanica verwierf zich de status van klassieker.
Niet alle bijdragen haalden dat niveau maar als geheel was de encyclopedie een
monument van menselijke denkkracht.
Coördinator van beide natuurkundedelen was Arnold Sommerfeld, toen hoogleraar
theoretische fysica in Aken. Ter voorbereiding reisde hij samen met Felix Klein in
1898 naar Leiden, waar hij zich van de medewerking van Lorentz verzekerde Kamerlingh Onnes hield toen nog een slag om de
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arm. De correspondentie tussen Onnes en Sommerfeld over de Enzyklopädie (vooral
Onnes' brieven zijn bewaard gebleven) begon op 13 september 1899. Onnes liet
weten van medewerking af te zien. Het was hem onduidelijk, zo schreef hij, wat de
redactie precies voor ogen stond, ook al omdat de fysicus heel anders (veel minder
streng) met wiskunde omging dan de mathematicus. Wel was het ‘sehr schön’ dat
63
in Nederland naar auteurs werd gezocht.
Sommerfeld was niet voor één gat te vangen en suggereerde dat Korteweg, die
immers over Gibbs-oppervlakken had gepubliceerd, Onnes als wiskundige zou
bijstaan. Een handige zet: in zijn antwoord verzuchtte Onnes dat het hem ‘fast
unmöglich’ was om opnieuw nee te zeggen. Korteweg zou de wiskunde voor zijn
rekening nemen, terwijl Onnes toezegde ‘einige Seiten’ over de experimentele kant
van de zaak te schrijven. Nu aan omvang en inleverdatum minder strenge eisen
werden gesteld, aldus Onnes, wilde Leiden wel een artikel leveren. Een leerling of
hijzelf zou het voor zijn rekening nemen, over een paar maanden kon Sommerfeld
64
een stuk tegemoet zien.
Dat was optimistisch gedacht. Mei 1900 liet Onnes weten dat een toezegging van
zijn kant om met Pasen 1901 het artikel in te leveren er niet in zat. Om ‘ganz sicher’
65
te zijn stelde hij oktober voor, dan had hij de zomervakantie als ‘Zeitreservoir’.
66
Sommerfeld ging direct akkoord. Bij die ene vertraging zou het niet blijven. Maart
1901 gaf Onnes te kennen dat, nu zijn asssistent Max Reinganum naar Münster
was vertrokken, hij prijs stelde op een vervanger die hem bij het schrijven van het
Enzyklopädie-artikel kon helpen. Kon Sommerfeld niet bij Klein informeren of deze
soms een leerling wist die aardigheid had in Gibbs-modellen en die hem in Leiden
67
kon bijstaan? Ook elders in Duitsland stak Onnes zijn licht op, waarna in 1902 W.
Heuse, een leerling van Emil Warburg van de Reichsanstalt in Berlijn, in Leiden aan
de slag ging als assistent.
Mei 1903 bood het naderende Leidse rectoraat Onnes de gelegenheid Aken de
volgende vertraging door te geven. In dezelfde brief vroeg hij Sommerfeld, nu Heuse
68
was vertrokken, opnieuw na te willen denken over een assistent. Het leidde tot de
komst van H. Happel - die Onnes zwaar teleurstelde en binnen een jaar kon
vertrekken. Intussen begonnen collega's die aan de Enzyklopädie meewerkten
artikelen over verwante onderwerpen (Bryan over thermodynamica, Boltzmann over
kinetische gastheorie, Minkowski over capillariteit) in te leveren. Onnes moest
69
oppassen voor doublures en kreeg steeds minder speelruimte. Maar opgeven was
niet aan de orde: Onnes achtte het zijn plicht ‘het aandeel, dat Van der Waals en
de Nederlandsche physici, die in zijn voetspoor zijn getreden, aan de ontwikkeling
van de toestandsvergelijking hebben gehad, goed tot zijn recht te doen
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komen’. Holland sprak een woordje mee en dat moest voor het voetlicht.
In 1904 - van ‘einige Seiten’ was geen sprake meer - nam de zaak een wending
toen Onnes zijn assistent Willem Keesom, zojuist gepromoveerd, bij het
Enzyklopädie-artikel betrok. Dat bleek een gouden greep. Acht jaar lang heeft
Keesom, naast zijn bezigheden als assistent en conservator, systematisch en met
grote toewijding aan het project gewerkt - juist door die degelijkheid schoot het
opnieuw niet op. Juni 1905 moest Onnes toegeven dat de achterstand op het
tijdschema alleen maar was toegenomen. Het voorstel om een deel van het artikel
alvast te drukken bleef hangen. In 1909 schreef Lorentz, die ook laat was,
Sommerfeld dat Keesom vlijtig in de weer was maar dat onduidelijk bleef of er nog
veel te doen was. Na nog drie jaar ploeteren was december 1911 het leed eindelijk
geleden en kwam het alsnog tot een afronding.
Maar toen lag er ook wat. Met 327 pagina's is Die Zustandsgleichung het op een
na grootste artikel uit de Enzyklopädie - Smekals stuk over quantumtheorie uit 1925
is twintig pagina's langer. Bijna alle 1125 voetnoten kwamen van Keesom en
getuigden van een brede kennis van de bestaande literatuur. ‘[V]eeleer dan aan
omvang en volledigheid dankt het zijne beteekenis aan de diep indringende kritiek,
met welke Dr. Keesom elk deel heeft nagegaan,’ aldus Onnes. De monografie kwam
als ‘supplement 23’ in de Communications en werd daar wél voorzien van een
auteurs- en een zaakregister. Een afgerond geheel was het niet. Kort na verschijning
in 1912 publiceerde Keesom, nog op stoom, een paar theoretische artikelen over
de tweede viriaalcoëfficiënt die zo in Die Zustandsgleichung hadden gepast.
Gemarmerde archiefdozen vol handgeschreven probeersels getuigen nog altijd van
Keesoms titanenarbeid en Onnes' commentaren.
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26 Huize ter Wetering
Al op jonge leeftijd was Kamerlingh Onnes kaal. Foto's liegen niet. Poseerde de
eerstejaars Heike, amper zeventien jaar oud, nog zelfbewust met donkere - zij het
weinig uitbundige - haardos voor de fotograaf, vijf jaar later had hij als rector van
het Gronings studentencorps flink kalende slapen. In de beginjaren als Leids
hoogleraar week de haargrens verder en eer de nieuwe eeuw aanbrak was Onnes,
nog geen vijftig jaar oud, kaal. Tegelijk ontwikkelde hij zich van een tenger ventje
tot iemand met een stevig postuur. Wat niet veranderde: de fiere blik, de vastberaden
1
houding, de innemendheid en het klassenbewustzijn.
Dat klassenbewustzijn was ingebakken maar stond goede contacten met het
personeel niet in de weg. Op zondagmiddagen ging Onnes bij technici op de thee,
zich verplaatsend per koetsje. Maar in het Natuurkundig Laboratorium was zijn wil
wet. In die combinatie van ‘zachtheid’ en ‘fortiter in re’, zoals Akademiepresident
2
Went het in 1926 uitdrukte, school zijn geheim. Een boottochtje met het technisch
personeel naar de Brasemermeer bij het 25-jarig jubileum van zijn doctoraat - tijdens
de afvaart speelde een fanfare het Wilhelmus; Heike en Bé ‘werkten druk mee aan
3
vrolijke stemming’ - stond tegenover Onnes' actie (aldus een anekdote van De
Nobel) om Flim, die net als hij aan het Galgewater woonde maar dan aan de
overkant, per scheepsbel te ontbieden. Waarna de bedrijfschef van het cryogeen
4
laboratorium dienstig per roeibootje de oversteek maakte.
Heike was een familiemens. Sporadisch bezocht hij een concert maar bij het
klimmen der jaren waagde hij zich op doktersadvies 's avonds nauwelijks nog buiten.
Een koutje was zo gevat en dat draaide maar al te vaak uit op bronchitis - en
verplichte rust. ‘Ik ben zoo zeer bang voor de avondlucht geworden,’ excuseerde
Onnes zich in 1912 bij Van der Waals voor het feit dat hij na de zaterdagse
Akademievergaderingen niet langer bij zijn vriend in de P.C. Hooftstraat bleef
5
mee-eten. 's Zomers toog Heike met zijn gezin zes weken naar de Zuid-Duitse en
Zwitserse bergen, om in kuuroorden als Montreux, Lac de Champex en Lungern
letterlijk op adem te komen.
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Familiezaken besprak Heike met broer Menso. Zorgen gaf vooral Onno. Die was in
1888 na wat baantjes in Amsterdam secretaris geworden van Van Marken, directeur
van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Omdat Onno ‘meer de man van de daad is
6
dan van de pen’ moesten Menso en Heike wel eens bijsturen. In 1895 keerde hij
terug naar Amsterdam, waar hij met handelsgegevens zijn brood verdiende en van
1897 tot 1907 in de gemeenteraad zat. Als directeur van de Nederlandsche
Maatschappij tot handhaving van stamverwante belangen in Zuid-Afrika roerde
Onno zich tijdens de Boerenoorlog en als bevlogen secretaris van het
Zuid-Afrika-comité in Amsterdam bood hij volgens Heike mooi tegenwicht aan de
7
‘bourgeois satisfaits’ die daar de dienst uitmaakten.
Volkomen verkeerd vielen Onno's trouwplannen. Met zijn mededeling, mei 1901,
‘ik ben geëngageerd’ had hij zijn oudste broer zeer geschokt. ‘[M]et geen woord’
had Onno in ‘deze belangrijkste levensomstandigheid’ Heike ‘geraadpleegd’. Een
seconde dacht Heike nog: het kan toch een groot geluk voor hem zijn, tot Onno
vertelde dat het om Lottie ging. ‘De tweede schok “een medewerkster” was meer
raak, omdat ik toen wist dat hij een carrière vergooide,’ luchtte Heiko bij Menso zijn
gemoed. ‘En ik zie nog niet hoe hij aan die ramp ontsnapt is.’
Overigens kende Onno, toen 39 jaar oud, zijn aanstaande nauwelijks en Lottie
had hem na zijn aanzoek drie weken laten wachten. Heike, die besefte dat Onno
niet van plan was ‘zijn hartstocht te bedwingen’ en ‘coûte que coûte’ wilde trouwen,
vond dat de kennismaking tussen Onno en Lottie het best in familiekring kon
verlopen.
Daar worden [Onno's] idealen toch meer gevonden dan in de burgerlijke
en minder smakelijke omgeving tot welke hij zich vaak begeeft. Veel schrijf
ik daarbij toe aan reactie tegen wat hij bij ons nog aan te kort komingen
in idealisme, onverpoosd streven, onbekrompenheid, oprechtheid, moed
en zelfvertrouwen, onafhankelijkheid in conventie enz en wat niet al
opmerkt. Laat hem maar eens in die milieus doordringen, hij zal er veel
meer materialisme vinden dan bij ons, al zijn wij niet vlekkeloos, tenzij hij
werkelijk een buitengewoon karakter gevonden heeft. In deze ernstige
kwestie van zijn geluk mag er nu geen sprake van vooroordeel of
gekwetste illusie zijn. Als hij met Lottie niet zoo harmonieert als hij ten
slotte zal willen harmonieeren, dan moet het zijn omdat Lottie en hij niet
gaan, maar niet omdat de broers, dit of de zusters, dat gedaan of niet
8
gedaan hebben of dachten of liever hadden enz.
Heike wierp bij Onno een balletje op of Lottie hem niet kon helpen met het
‘exportblad’ - Onno was hoofdredacteur van het Algemeen Nederlandsch Ex-
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portblad en supplementen - maar dat was te hoog gegrepen ‘voor zo'n meisje’.
Waarna de stille Lottie door Heike langs de absolute meetlat werd gelegd. ‘Zonder
geld, zonder naam kan aan Onno's zijde staan een vrouw als moeder, met zulk een
onbegrensde kracht en energie, zulk een gezondheid, zulk een opgewektheid, zulk
een innig gezond verstand, zulk een onuitputtelijke goedhartigheid en
10
zelfverloochening - een heldin, zoals Rosenstein moeder terecht noemde - dan
zou men geen oogenblik over de toekomst behoeven te denken, dan kon het goede
in Onno ontwikkeld worden, teleurstelling en bitterheid verzoend.’
Dat Onno zijn verloofde zou laten schieten leek Heike onwaarschijnlijk. Lottie
moest en zou in Leiden komen logeren, vond Onno, en ook ‘de hartstochtelijke wijze
waarop hij haar voortdurend plukt en drukt en al de meer of minder in aanmerking
komende deelen van haar figuur met zijn handen bewerkt’ sprak boekdelen. ‘In alle
geval[l]en getrouwd te zijn is een wilde wensch van Onno geworden,’ verzuchtte
Heike, ‘en hij heeft misschien gedacht, dat niet anders dan zoo te kunnen bereiken,
wil misschien een eervolle carrière liever opofferen, liever ook zich gaan bewegen
op den weg van geld machtig te worden, waar hij altijd anders zoo van heeft
afgebroken.’ Maar Lottie ‘afschrikken’ door haar te vertellen dat Onno zwaar ziek
geweest was en ‘geen levensverzekering zal kunnen krijgen’, ging het familiehoofd
weer te ver.
Het liep met een sisser af: het huwelijk met Lottie ging niet door. Onno zat niet
bij de pakken neer en bouwde in 1903 zijn ‘exportblad’ uit tot een Bureau voor
Handelsinlichtingen, gevestigd aan de Oudebrugsteeg - op de daklijst van het pand
liet hij de VOC-spreuk DE COST GAET VOOR DE BAET UYT aanbrengen. Zes jaar later
begon Onno een offensief om het Koloniaal Museum van Haarlem naar Amsterdam
te verplaatsen en uit te breiden tot Overzee-Instituut. Een actie onder de bevolking
11
leverde in drie dagen tijd ruim acht ton aan toezeggingen op, maar het plan leed
schipbreuk toen de gemeenteraad het beoogde terrein voor het Instituut, het Damrak
naast de Beurs van Berlage, toewees aan ‘modehuis’ De Bijenkorf. Inmiddels had
Onno aansluiting gezocht bij Heikes Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek
(zie hoofdstuk 27). In 1915 trouwde hij alsnog met Gesina Elfring. Af en toe
exposeerde hij schilderijen en op zijn oude dag publiceerde hij een dichtbundel.

De drie huizen
In het ‘Speciaal Prachtprogramma’ dat de genodigden op het zilveren bruiloftsfeest
van Heike en Bé op 14 september 1912 in handen gedrukt kregen stond als tweede
12
act de declamatie ‘De drie huizen’ geprogrammeerd.
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‘Huis in Vreewijk’, vertolkt door neef Willy, roemde de stilte ‘aan den groenen zoom
van Leiden’, de wei met hoge bomen, de vijveroever vol bloeiende ‘geel- en paarse
lisch’ - waarna werd opgemerkt dat Heike altijd te laat was met eten. De Stationsweg,
gespeeld door Marijke (oudste dochter van Menso), kwam in 1892 in beeld nadat
de kleine Albert bijna het leven had gelaten door de ‘kil-vochtige dampen die aan
Vreewijks grond ontstegen’. Het appartement aan de drogere Stationsweg
(Oegstgeest, na de grenswijziging van 1896 Leiden) bood aanzienlijk minder ruimte,
zodat na een diner de heren ‘rondom de turfschuur’ hun sigaar rookten.
Na korte tijd te hebben ingewoond bij Menso, die aan de (huidige) Haagweg een
villa aan de Rijn had, huurde Heike in 1898 het buiten Villa Nova, vlak bij zijn broer
en eveneens aan het water. Het pand (tot 1920 Zoeterwoude, toen Leiden) was
eigendom van de directeur van het Etnografisch Museum, die zijn laatste levensjaren
in Batavia sleet. Moeder Antje logeerde afwisselend bij Heike en Menso en bracht
jaarlijks ƒ 2750 in, afkomstig van de steenfabriek bij Feerwerd. Woonde ze bij Menso,
dan kon Heike buitenlandse geleerden te logeren vragen. Maart 1899 werden William
Ramsay en Arthur Schuster (de laatste kende hij uit zijn Wanderjahr in Heidelberg)
afbesteld: moeder was ernstig ziek. Heike schreef Zeeman de Akademievergadering
over te slaan ‘vanwege ongesteldheid moeder, die ons de laatste weken veel zorg
heeft gegeven en nog geeft’. Op 10 april 1899 overleed Antje, na in huis bij haar
oudste zoon verpleegd te zijn, in huize Veld- en Rijnzicht, 69 jaar oud. Voortaan
13
droeg Heike haar laatste brieven bij zich in zijn portefeuille. Menso herinnerde zich
later ‘hoe Moeder bij het minste goeds zoo echt vrolijk en feestelijk kon zijn, en hoe
wij het aan zoo menig gezellig familiedagje danken, dat over de donkerste en
zorgvolste jaren, toch een zonneschijn is gebleven, de afschijn van Haar grootheid
14
en ongeweten deugden en gaven.’
December 1904 kocht Heike Villa Nova, inclusief bomen, schuitenhuis, stal, koepel
(een herinnering aan de achttiende-eeuwse theekoepel met bijbehorende speeltuin),
koetshuis, schuur en tuin voor ƒ 14.000, zo'n twee jaarsalarissen als hoogleraar.
Het huis werd naar een ontwerp van Menso grondig verbouwd en uitgebreid. Aan
weerszijden kwam een uitbouw met erker, waardoor twee slaapkamers een balkon
kregen. Dat aan de zuidzijde benutte Heike om te kuren - een gordijn beschermde
tegen de wind en nieuwsgierige passanten. Menso gaf ‘Huize ter Wetering’, zoals
het pand gedoopt werd, een lichtvoetig maar strak voorkomen, een ‘rijke phantasie
15
in tooverschoone lijnen’ . Er kwamen jaloezieluiken, alle bovenramen kregen kleine
ruitjes, de nieuwe pannen zorgden, aldus Menso, voor een ‘scherp’ dak en lagen
16
‘bizonder mooi vlak’. Binnen, in de nieuwe salon,
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Huize ter Wetering aan het Galgewater (Haagweg) na de verbouwing naar een ontwerp van
Menso Kamerlingh Onnes in 1906 (G.A. Kamerlingh Onnes-van Dedem).

hing werk van Menso en Floris Verster, waaronder de aquarel ‘Smart’ en een gezicht
op Vreewijk. Het schilderij met de oude moeder Antje - ‘Wat zou het aardig zijn als
17
dit gelukken kon,’ had Heike zijn broer aangemoedigd - kreeg een ereplaats.
Aan de overkant van het Galgewater had de studentenroeivereniging Njord zijn
botenhuis. De studenten, zo tekende Casimir een anekdote op, namen het niet zo
nauw met de eerbaarheid. ‘Een zeker jaar maakten de ploegen, die met hun
lentetraining waren begonnen, het tot gewoonte na het roeien even in het water te
duiken, en ze vonden het daarbij niet nodig een zwembroek aan te trekken. Mevrouw
Onnes vond dat zeer ongepast en zei tegen haar man dat hij daar wat aan moest
doen. Dus schreef hij een brief waarin hij getuigde van zijn belangstelling in de
training, goedkeurend sprak over hun zwemmen, maar wel vroeg om enig medelijden:
hij had een zwakke maag en twee jonge keukenmeisjes, en sinds ze met dat
18
zwemmen waren begonnen kreeg hij meestal aangebrand eten.’ Waarheid of
verzinsel, het verhaal tekent Heikes aardigheid in studentikoos gedrag.
19
Zoals zo veel hoogleraren opereerde Heike vanuit het bolwerk van het huisgezin.
De familie was Nederlands-hervormd, zonder daar veel mee te doen. Bé en de
(inwonende) dienstmeisjes stonden garant voor een ordentelijk en geregeld
huishouden. ‘Zonder mijn vrouw zou ik dat alles nooit hebben kunnen bereiken,’
blikte Heike in 1922 terug. ‘Ze heeft voor me gezwoegd; me altijd afgestaan, altijd
gasten ontvangen, zich 't lot aangetrok-
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ken van mijn luitjes.’ Hollandse huiselijkheid bepaalde de toon in Huize ter Wetering.
‘'k Heb een teere gezondheid,’ aldus Heike in hetzelfde interview, ‘daar moet ik
rekening mee houden; we hebben geleerd zuinig te zijn met mijn kracht. Daarom
is ook onze kring heel klein geworden, we bezoeken geen concerten meer, geen
comédies, of diners.’ Wat niet wegnam dat het huis aan de Haagweg een trefpunt
was van wetenschap en cultuur. Buitenlandse logés als Philipp Lenard, Madame
Curie, Albert Einstein en Niels Bohr kregen een gastvrij onthaal en in het kielzog
van Menso en Floris Verster maakten ook kunstenaars als Jan Toorop, Albert Verwey
en Carel Lion Cachet (de laatste ontwierp onder andere batikmotieven en
Jugendstilinterieurs voor passagierschepen) er hun opwachting.
Zoon Albert lijkt zijn ouders weinig last te hebben bezorgd. Op het gymnasium
was hij een modelleerling en ook de rechtenstudie verliep vlot. In 1915 promoveerde
hij op het proefschrift Openbare wegen over particulieren grond, waarna een
onopvallend bestaan als advocaat en Haags ambtenaar (op Defensie) zijn deel
werd. In zijn jeugd speelde hij met de kinderen van Menso; de katholieke buren van
Ter Wetering werden door Heike en Bé alleen vriendelijk toegeknikt. Familiewarmte
volop in huize Onnes. Ter illustratie een aandoenlijke brief waarin Heike een nichtje
(dochter van een broer van Bé) bedankt voor haar gelukwens met zijn 65ste
verjaardag.
Lieve Zus, Wat heb je mij daar allervriendelijkst verblijd met je hartelijke
gelukwenschen. Ik ben er zoo gevoelig aan, dat je zoo trouw aan je oom
e

denkt en zoo deelt in zijn vreugde en geluk. Deze 65 verjaardag was
inderdaad voor mij een bijzonder gelukkige dag. Denk ook maar eens
terug lieve zus aan verleden jaar toen oom om deze tijd te bed lag en
mijn verjaardag gevierd werd op de slaap - toen zieken - kamer. Toen
was alles ook wel heel lief om mij heen. Tante en Albert zaten bij mij en
Albert las voor uit Paul Kelver, een heel mooi boek van Jerome K. Jerome,
dat je ook maar eens moet lezen, maar zoo als wij nu in vreugde en
blijdschap den verjaardag Zondag hebben kunnen vieren, dat was toch
heel iets anders! Gisteren ontmoette ik vader en moeder bij de verjaardag
van grootvader Bijleveld, en kon ik hen vertellen, dat je mij zoo veel
genoegen gedaan had met je hartelijk epistel, en tot mijn blijdschap mocht
ik er bijvoegen, dat er zulke aardige nieuwe neefjes bijgekomen zijn en
jullie allen daar op het kopje [van Bloemendaal] zoo prettig samen hebt.
Dat is zoo iets gelukkigs voor het geheele leven, vriendschaps banden
in de jeugd te knoopen. Nu je ze nog zoo gemakkelijk legt, zul je
nauwelijks denken dat men in 't latere leven goed doet ze als met stalen
haken aan zich te blijven hechten! Zul je altijd van je oom de genegenheid
bewaren, die je hem nu schenkt en waarin hij zich erg verheugt?
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Nu lieve zus moet ik eindigen. Met veel liefs ook van tante, je toegenegen
21
oom Heike.
Een kwarteeuw vriendschap met Van Bemmelen (1890), een kwarteeuw ‘Illustere
Portclub’ (1899, vrienden uit de Groninger studentenjaren): het werd gevierd met
een feestmaaltijd. Warmte sprak eveneens uit de lief-enleedbrieven aan
(oud-)medewerkers. Zo feliciteerde Heike in 1909 zijn leerlingen Jacob Clay en
Teddy Jolles met de geboorte van hun eerste dochtertje. ‘Een heerlijk bezit hebt gij
daarmee gekregen. Wanneer zij opgroeit als hare moeder, en hoe kan men anders
verwachten, dan is zij van ieders sympathie en genegenheid verzekerd en wordt zij
het zonnetje in uw huis.’ Waarna hij zich zijn wurm Albert voor de geest haalde:
‘Kort vindt ge al zoet dat kleine stemmetje, dat daar uit dat wiegje komt, en dan die
kleine vingertjes, die gij zeker even min durft aanraken als ik het indertijd bij mijn
22
jongen durfde te doen, zoo teer leken zij nog.’
In 1915 won Clay's Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet
in de nieuwere wijsbegeerte een prijsvraag die de curatoren van het Stolpiaans
23
Legaat van de Leidse universiteit hadden uitgeschreven. Snel stuurde Heike een
brief om de prijswinnaar, toen leraar in Delft, met zijn ‘belangrijk werk over de
24
natuurwet’ te feliciteren. Als student en promovendus combineerde Clay de ‘door
meten tot weten’-natuurkunde van Kamerlingh Onnes met het hegeliaanse denken
25
van de grootsprakige, botte maar meeslepende selfmade filosoof Bolland. Noemde
Clay de Leidse meesterredenaar in zijn Delftse oratie van 1912 nog een ‘diepzinnige
26
logicus’, niet alles wat Bolland de wereld in slingerde kon op zijn instemming
rekenen. In 1908 noemde Bolland de elektronentheorie van Lorentz ‘een verdichtsel
27
[...] dat reeds aan de oude Grieken bekend was’ en vlak voor het verschijnen van
de Natuurwet had Clay zich - tevergeefs - verzet tegen publicatie door het
Genootschap voor Zuivere Rede (Bollands fanclub) van de rede ‘Natuurkunde en
natuurbegrip’. Daarin verweet Bolland de heren fysici te koersen op ‘het onzekere
licht der verbeeldingskracht’ in plaats van hun voordeel te doen met zijn superieure
begripsleer. ‘Zoo stamelt dan bij monde zelfs van eenen Lorentz de natuurkunde,
wanneer zij over Ruimte spreken zal en Tijd, erbarmelijk onmagistrale klanken.’ Ook
Einsteins relativiteitstheorie moest het ontgelden: ‘een bokkesprong van de wiskunde,
28
die zich eens heeft willen aanstellen als natuurkunde.’ Mooi gezegd, en grote onzin.
Heike vond dat Clay met zijn Natuurwet zijn stek had gevonden. ‘De philosophische
beschouwingen van Helmholtz, Poincaré, Mach en anderen te toetsen aan en uit
te breiden met de aanwinsten aan inhoud van de natuur-
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kunde uit lateren tijd en deze te beschouwen in het licht en in verband met de leer
der kennis, die gij ook van philosophische zijde beheerscht, terwijl gij door eigen
experimenteel werk aan de grens van het nu bekend gebied met het nu bekend
natuuronderzoek met het wezen van natuuronderzoek vertrouwd zijt geraakt, schijnt
mij een voor u veelbelovend werk.’
Hoe was Heikes persoonlijke omgang met naaste collega's? Kuenen en Keesom
waren leerlingen en waar het de koers van het laboratorium betrof hadden ze bitter
weinig in de melk te brokkelen. Binnen die gezagsverhoudingen was het contact
echter hartelijk. Lorentz, in 1912 uit Leiden vertrokken om in Haarlem conservator
te worden bij Teylers Museum en secretaris van de Hollandsche Maatschappij,
kende Heike uit zijn studententijd en altijd waren ze goede vrienden gebleven 29
Lorentz zou aan Onnes' graf spreken van een ‘trouwe, nooit gestoorde vriendschap’.
In een groot overzichtsartikel met Lorentz' wetenschappelijke werk voor het Chemisch
Weekblad, geschreven ter gelegenheid van Lorentz' afscheid als gewoon hoogleraar
in Leiden, memoreerde Heike de geste van het overnemen in 1883 van het grote
college, ‘eene uiting van de hartelijke vriendschap die Lorentz en mij verbindt en
die aan het voorrecht met hem - nu reeds dertig jaren - te mogen samenwerken,
30
voor mij eene bijzonder hoge waarde heeft’.
Casimir herinnerde zich Lorentz als ‘een allervriendelijkste man’, ‘gaarne bereid
mensen te helpen als ze om hulp vroegen, maar hij vermeed angstvallig zich
ongevraagd met persoonlijke aangelegenheden van anderen te bemoeien; wat dat
31
32
betreft was hij beschroomd en bijna verlegen’. Lorentz' opvolger Paul Ehrenfest
was uit heel ander hout gesneden. De vertrekkende hoogleraar had zelf de keuze
bepaald. Ehrenfest, geboren in 1880 en in Wenen gepromoveerd bij Ludwig
Boltzmann, kwam oktober 1912 uit St. Petersburg naar Leiden. Niet iedereen in
Nederland was blij met de keuze voor een buitenlander. In de NRC noemde Jacob
33
Clay deze uitkomst ‘een schande’, wat hem op een reprimande van Lorentz kwam
34
te staan: ‘Is dat niet al te sterk?’
Direct na Ehrenfests benoeming stuurde Heike een felicitatiebrief naar St.
Petersburg waarin hij zijn nieuwe collega zijn vriendschap aanbood en hulp bij het
35
‘settelen’ in Leiden. ‘Ich bin persönlich leider unfähig zu experimentieren,’ schreef
deze per kerende post terug, maar laboratoria met ‘volldurcherlebten Experiment’
hadden zijn levendige interesse. ‘Ich schätze mich äussert glücklich nun in die
Atmosphäre Ihrer Schule zu kommen.’ Ehrenfest gaf toe op het gebied van lage
temperaturen nog veel te moeten leren en kondigde aan niet te zullen schromen
‘domme vragen’ te stellen. En zijn ‘bewegliches Temperament’ zou vast tot ‘Misgriffe’
leiden. Om voor ‘irreversibele misgrepen’ behoed te blijven stelde hij Onnes' en
Lorentz'
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raad zeer op prijs, en als het moest was ‘vriendschappelijke censuur’ of ‘veto’ geen
36
probleem.
Ehrenfest arriveerde half oktober en vond met zijn vrouw, de wiskundige en
didactica Tatiana Afanashewa, (en verder twee jonge dochters, een Russisch
kindermeisje en een tante van Tatiana) onderdak in Hotel Pension Futura aan de
Stationsweg. Een zondagse theevisite van Heike en Bé liet niet lang op zich wachten.
Na een hartelijke start werden de contacten wat zakelijker, voor echte vriendschap
liepen hun persoonlijkheden te sterk uiteen. In zijn dagboek noemde Ehrenfest
Kamerlingh Onnes ‘een vriendelijk heer’ die wel eens iets weg zou kunnen hebben
37
van de fysicus Daniel Chwolson in St. Petersburg - wat geen compliment was. Het
gezin Ehrenfest woonde eerst in de Groenhovenstraat en verhuisde in 1914 naar
een door Tatiana ontworpen villa in de Witte Rozenstraat. De ruimte, het beige
pleisterwerk, de aparte indeling en de ligging in de tuin contrasteerden scherp met
de Hollandse bakstenen rijtjeshuizen die de rest van de straat domineerden.
In dat fraaie huis vonden op woensdagavond de befaamde colloquia plaats, in
de studeerkamer met schoolbord op de begane grond. Hield Lorentz liever zijn mond
tot hij zijn theorie helemaal op orde had, voor Ehrenfest waren discussies en rumoer
met collega's een wezenlijk onderdeel van het bestaan als fysicus. ‘Ehrenfest,’ aldus
zijn leerling Casimir, ‘was niet alleen een ongenadige criticus van het domme en
onduidelijke, maar wellicht nog meer een hartstochtelijk bewonderaar van het schone
38
en diepzinnige [...]’ Never a dull moment met Ehrenfest. Zijn colleges en
voordrachten waren zeer levendig en hij kruidde zijn Duits met prachtige
uitdrukkingen als ‘Das ist wo der Frosch ins Wasser springt’ en ‘Das ist der
Patentanspruch’. Met studenten ging hij intensief en informeel om, soms bemoeide
hij zich met de keuze van een verloofde. Op zijn initiatief werd de collegekamer van
het theoretisch instituut, in het voormalige gasmotorgebouw van het Natuurkundig
Laboratorium, ingericht als bibliotheek voor studenten - de eerste in haar soort in
39
Leiden. Deze ‘leeskamer Bosscha’ - in ruil voor die naam schonk de zoon van
40
Johannes Bosscha ƒ 2500 subsidie - was bij de studenten zeer populair. Annalen
der Physik lag er, en Philosophical Magazine en Zeitschrift für Physik - alles ter
inzage. Ook was Ehrenfest stuwende kracht binnen studentenvereniging ‘De
Leidsche Fles’, die voordrachten organiseerde en in 1911 zelfs Einstein had weten
te strikken. Het dispuut ‘Christiaan Huygens’, waar vooral talentvolle studenten (en
studentes) in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde voor gevraagd
werden - zoals Jan Burgers, Dirk Struik, Dirk Coster, Marcel Minnaert, Hans Kramers,
Anton Pannekoek, Nettie Roosenschoon, Nel en Johanna van Leeu-
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wen - nodigde Ehrenfest altijd uit de vergaderingen bij te wonen.
Het zal duidelijk zijn dat de bruisende Ehrenfest en de formele Kamerlingh Onnes
weinig gemeen hadden. Bij de colloquia in de Witte Rozenstraat liet Onnes bijna
altijd verstek gaan omdat hij liever niet 's avonds de deur uitging. Hij en Ehrenfest
waren goede collega's die elkaar respecteerden zonder veel met elkaar te maken
te hebben. Onnes noemde Tatiana nooit en eindigde zijn brieven aan Ehrenfest niet
met de hartelijke groeten ‘van huis tot huis’ zoals in zijn correspondentie met Zeeman
of Lorentz. Niettemin beantwoordde een zieke Onnes in 1917 ‘mooie bloemen’ van
Ehrenfest met een vriendelijke brief waarin hij met Russische woorden strooide.
Wetenschappelijk contact tussen de twee was spaarzaam maar Ehrenfest kwam
direct kijken toen Onnes zijn proef met de persisterende supergeleidende stroom
deed (zie hoofdstuk 29) en zelfs hebben ze samen een artikel gepubliceerd. In 1914
boden ze de Akademie een sprankelende, inzichtelijke afleiding aan van Plancks
formule voor het aantal manieren om vaste energieporties over oscillatoren te
41
verdelen. Aan Lorentz liet Ehrenfest weten dat hij en Onnes aan de afleiding 42
onder fysici snel ingeburgerd - ‘veel plezier hadden beleefd’. Max Planck op zijn
43
beurt schreef Onnes vanuit Berlijn het een ‘belangwekkend stukje’ te vinden. Wat
precies de inbreng van Heike was, is onduidelijk.

De ramen van Zeeman
Het gedenkboek ter ere van Heikes 25-jarig doctoraat heeft als frontispice een
krijttekening van Menso. Gekleed in een laboratoriumjas schenkt de jubilaris in zijn
cryogeen laboratorium een glas vloeibare lucht uit. Een staaltje koude & kunst zoals
44
alleen de familie Kamerlingh Onnes dat in huis had.
Heike volgde de artistieke verrichtingen van zijn broer op de voet. Menso
experimenteerde met fotografie, waaronder afdrukken - ‘die dingen horen ook bij
45
het metier’ - en schilderde modellen, stillevens en landschappen. Na zijn huwelijk
met Kitty Tutein Nolthenius zakte zijn productie in. Dat had te maken met zijn slechte
gezondheid (hij leefde op één nier) en gaandeweg verschoof zijn belangstelling
richting kunstnijverheid en architectuur. Met kunstkringen liet Menso zich weinig in,
liever converseerde hij met de geleerden die bij Heike over de vloer kwamen. Een
aantal portretteerde hij, zoals Lorentz, Van Bemmelen, Zaaijer en broer Heike sommige van die schilderijen behoren nu tot de Icones Leidensis in de Senaatskamer
van het Academiegebouw. Een zelfportret uit 1907 toont Menso ‘in lichtend geel en
wit’, zoals de criticus Conrad Kikkert in Elsevier's Geïllustreerd
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Kamerlingh Onnes thuis, circa 1920.
46

Maandblad noteerde, penselen in de ene hand, sigaret in de andere, strooien hoed
en een verzorgd baardje. Eén en al voorname aristocratie, ‘geplaatst in een van
levende toets trillende ruimte’.
Lorentz schilderde hij in 1915, ter gelegenheid van zijn veertigjarig doctoraat.
Heike had het initiatief tot dat schilderij genomen, en overlegde met Pieter Zeeman
wie de opdracht moest krijgen. Menso ‘let niet op honorarium’, schreef Heike naar
Amsterdam, en schilderde uitsluitend ‘mensen van grote geest’, nooit ‘modellen of
47
gewone mensen’. Menso's portret van Zaaijer had ƒ 600 gekost. Ook Veth en
Toorop zouden kunnen, aldus Heike, al vreesde hij dat Toorop ‘wat te excentriek in
48
het moderne’ was, zodat het portret ‘allicht bij onze kring niet in de smaak zal vallen’.
49
En Toorops hang naar het mystieke was toch ‘het tegendeel van Lorentz' psyche’.
Ook kwam Heike met zijn zwager Floris Verster op de proppen, die net mevrouw
Kröller had geportretteerd (‘Bremmer dweept met zijn werk’), terwijl Isaac Israels
50
natuurlijk ook kon (‘Hij is, hoor ik, de beste’ ). Menso mocht minder modern zijn,
het ‘psychologische in zijn werk’ kwam ‘het begrip’ ten goede. Bovendien was bij
een Leidse schilder ‘de moeilijkheid van het poseeren het geringst’. Wel had Menso
aanmoediging nodig: ‘Mijn broer durft het alleen aan bij geprononceerd verlangen
naar zijn werk.’ Het portret van Lorentz viel in de smaak en kostte de 154
51
participanten in het jubileumca-
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deau ƒ 1400. Later mocht Menso het in opdracht van de Akademie nog eens
overdoen - dat portret hangt in het Trippenhuis.
Ook Menso's zoon Harm maakte een krijttekening van Heike in het laboratorium,
en profil in simpele lijnen bij een gasfles en bestemd voor het gedenkboek van 1922
(veertig jaar hoogleraar). Harm had van jongs af aan belangstelling voor techniek,
tekende treinen en knutselde onder leiding van knappe oom Heike, bij wie hij kind
53
aan huis was, met allerhande machientjes. Zelfs meende hij een perpetuum mobile
te hebben uitgevonden, van draaiende magneten en stromend water. Aan leren
had hij een broertje dood. In 1911, toen hij achttien was, verloste zijn vader hem uit
zijn lijden en haalde hem van het gymnasium. Harm mocht gaan tekenen en
schilderen, maar niet op een academie: dat zou zijn oorspronkelijkheid maar schaden.
Regelmatig was Harm, met schetsboek, in het Natuurkundig Laboratorium van
oom Heike te vinden. Uit 1920 dateert ‘Het laboratorium van Heike Kamerlingh
Onnes’, robuuste machines, ongetwijfeld bedoeld om het absolute nulpunt na te
jagen, getekend op papier. Een schets van iets latere datum, met Heike leunend
op een tafel, draagt als bijschrift: ‘Oom Heike wachtend op het vloeibaarworden van
helium bij een proef om het vast te maken’. Schilderen in het laboratorium deed
Harm ook: flessen, cryostaten, de grote magneet. Uiterst gestileerd was ‘Het
laboratorium van Prof. dr. H. Kamerlingh Onnes’ (1921): een olieverfschildering
zonder diepte, een kubistische weergave van experimentele fysica. Net als zijn
vader Menso was Harm een begenadigd portrettist. Hij schilderde Albert Einstein
met afwezige blik en, hoekig en profil, Paul Ehrenfest (tweemaal, het ene portret is
in bezit van het Stedelijk Museum van Amsterdam, het andere hangt in het Instituut
Lorentz), Tatiana Ehrenfest, Menso en Kitty, oom Heike en zus Marijke. Later volgden
leden van de Hoge Raad.
In 1921 gaf Heike zijn neef de opdracht tot het vervaardigen van glas-inloodramen
die het Zeeman-effect moesten uitbeelden. Vier jaar eerder had Harm voor het
project ‘De Vonk’ in Noordwijkerhout, waarbinnen hij samenwerkte met zijn vriend
J.J.P. Oud en Theo van Doesburg, ook al glas-inloodramen ontworpen voor de hal
- volgens Van Doesburg verpestten de bonte, vrolijke kleuren zijn tegelmozaïek.
Met de ramen van Zeeman nam Harm revanche. Halverwege de gang van het
Natuurkundig Laboratorium, ter hoogte van zaal 1, kwamen in de muur waarachter
een kwarteeuw geleden Zeeman had toegeslagen, drie glas-in-loodramen, elk 1,75
bij 0,72 meter groot. Samen beeldden ze de ontdekking - en verklaring - uit van het
Zeeman-effect. Ingetogen en streng van vorm en kleur, in een stijl die aan Bart van
der Leck doet denken, sierden ze de gang: Zeeman die ingespannen
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naar natriumlicht tussen groene elektromagneten tuurt terwijl Lorentz formules
weegt. Kunst en wetenschap vloeien samen in geometrisch glas-inlood. Sinds 1997
hangen de ramen van Zeeman in de benedenhal van het Oortgebouw.
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27 Monsieur Zéro Absolu
Toegepaste koude is zo oud als de wereld. Zimrilim, koning van Mari (de
Babylonische naam voor het huidige Tell-Harriti in Syrië), bouwde rond 1700 v.Chr.
aan de oever van de Eufraat al een ijshuis. Om het ijs geruime tijd ‘goed’ te houden
werd het verpakt in lappen en stro. Ook de Chinezen gebruikten lang voor het begin
1
van de jaartelling ijs om groente en fruit te conserveren. De Romeinen koelden hun
wijn met ijs en Plinius de Oude schrijft de uitvinding van de ijsemmer toe aan keizer
Nero. In de Middeleeuwen kregen de hoven van Bagdad en Damascus Libanese
sneeuw per kameel aangeleverd.
Na 1850 nam de behoefte aan natuurijs tijdens de zomermaanden in Europa,
Noord-Amerika (waar het ijs al spoedig de middenklasse bereikte) en de koloniën
o

sterk toe. Vooral bij brouwerijen van lager bier, dat gist bij 5-8 C (in tegenstelling
o

tot de 20-30 C van Engels bier zoals ale) bestond grote vraag naar ijs. De komst
van trein en stoomschip deed de handel in natuurijs uit de Scandinavische landen
en Canada goed, maar de markt groeide sneller dan de leveranciers aankonden.
Toen er bovendien zorg rees over het zagen van blokken ijs uit vervuilde rivieren
en meren gaf dat een extra stoot tot het ontwikkelen van machines voor schoon
kunstijs. Het verzet van producenten van natuurijs, die met prijsverlagingen het
onheil trachtten te keren, mocht niet baten.
De eerste machine die continu ijs leverde was een uitvinding van de Franse
zakenman Ferdinand Carré. Het idee was om ammoniak onder toevoer van warmte
vrij te maken uit een wateroplossing, de damp onder druk te condenseren tot vloeistof
en deze in een afgesloten ruimte te laten verdampen en expanderen. Dat onttrok
warmte aan een belendende ruimte met water, dat prompt bevroor. De damp werd
geabsorbeerd door het aqua ammonia, waarna de cyclus zich herhaalde. Een
prototype werd in 1859 geplaatst in een brouwerij in Marseille. De presentatie op
de Parijse wereldtentoonstelling van 1867 bezorgde Carrés ijsmachine brede
bekendheid. Commercieel zat het toen al goed: tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
(1861-1865) hadden de Zuidelijken een aantal stuks afgenomen. Na wat
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aanpassingen door Mignon en Rouart te Parijs behoorde de absorptiekoelmachine
gedurende de jaren 1870-1885 tot de bestverkopende, vooral in Frankrijk. Daarna
werd hij verdrongen door de qua constructie veel eenvoudiger
2
compressiekoelmachine.
Dit systeem, dat nog altijd in huishoudelijke koelkasten, kunstijsbanen en
industriële installaties toepassing vindt, is een uitvinding van de Franse ingenieur
Charles Tellier, ‘le père du froid’. Hier gaat het om een gesloten kringloop. Een
compressor perste methylether (later vervangen door chloormethyl, zwaveldioxide,
koolzuurgas en vooral ammoniak) samen; een watergekoelde condensor maakte
er vloeistof van die in de te koelen ruimte verdampte (in een buizenstelsel, het grote
verschil met Carré) en er aldus warmte aan onttrok. Tellier bouwde zijn eerste
koelmachine in 1863 in Parijs. Vier jaar later installeerde hij een verbeterde versie
met chloormethyl als koelvloeistof in een ijsfabriek in - alweer - Marseille.
Commercieel het succesrijkst waren de compressiekoelmachines met ammoniak,
in 1875 na theoretische exercities gelanceerd door de wetenschappelijk geschoolde
Carl von Linde. Het Gesellschaft für Lindes's Eismachinen A.G. te Wiesbaden leverde
zijn eerste machine aan een brouwerij in München en was al snel marktleider. In
1890 had het Duitse bedrijf er in totaal al zo'n duizend afgezet; rond de eeuwwisseling
gingen er in Wiesbaden één tot twee exemplaren per dag de deur uit.
Een belangrijke innovatie die dankzij koelinstallaties haar intrede deed was de
export van bevroren vlees vanuit Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika naar
Europa. Koeling met ijs bleek geen optie, ook al omdat stoomschepen rond 1870
traag waren en ook clippers ruim honderd dagen onderweg waren. Machines
moesten uitkomst brengen. In 1876 bouwde Tellier een compressiekoelmachine
aan boord van het Franse schip Le Frigorifique. Deze driemaster met
stoomaandrijving voer met een lading bevroren vlees aan boord van Marseille naar
Buenos Aires, om na een jaar terug te keren in Le Havre. Commercieel was de reis
geen succes, maar aangetoond was dat scheepstransport van bevroren vlees over
de wereldzeeën technisch mogelijk was.
Bulkvervoer stelde andere eisen en het probleem van Telliers machine was dat
bij opschaling het zaakje soms haperde. Ook de toxiciteit van de koelvloeistoffen en niet te vergeten het explosiegevaar - schrok af. Het was dan ook een ander type
koelmachine dat de reders over de streep trok: de luchtexpansiemachine waarop
de Schotse slagers Bell en Coleman in 1877 patent namen. Die koelde via de snelle
expansie van samengeperste lucht en hoewel het rendement erg laag lag, zodat
grote stoommachines nodig waren om de benodigde hoeveelheden lucht samen te
persen en er problemen rezen
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met bevroren waterdamp, bracht het zeilschip Strathleven in 1879 dankzij zo'n
machine 34 ton bevroren vlees vanuit Australië naar Engeland.
Veroverde het laatste kwart van de negentiende eeuw de elektrotechniek de
wereld, aan het begin van de nieuwe eeuw werd die rol vervuld door de
koude-industrie. Afnemers van koude waren bierbrouwerijen en ijsfabrieken,
koelhuizen en koelwagons, ziekenhuizen (conservering van lijken), zuivel-,
chocolade-, gummi-en parfumeriefabrieken, ververijen en fabrieken voor vloeibaar
koolzuur, ammoniak of lucht. Tot de verbeelding sprak het benutten van koude bij
het aanleggen van mijnschachten en metrotunnels: koelpijpen creëerden een wand
van bevroren grond, waarna het uitgraven van de ‘binnenruimte’ stukken eenvoudiger
verliep. September 1908 telden Nederland en zijn koloniën, schepen meegerekend,
ruim 400 koelmachines, verdeeld over 300 instellingen. Zuivelbedrijven hadden er
95, ijsfabrieken 90, bierbrouwerijen 67, aboittoirs 16 en op stoomschepen en
3
marineboten stonden er 50. Koude was een groeimarkt.
In die atmosfeer van oprukkende koude, van onvermoede toepassingen, van
omschakelende economieën als die van Argentinië, van steeds andere technische
kwesties die om een oplossing riepen, rees in Frankrijk - dat al snel door Duitsland
was voorbijgestreefd - het idee van een grootschalig internationaal koudecongres.
Gangmaker was de Parijse ingenieur J. de Loverdo en in mei 1907 werd er een
circulaire verspreid die tot deelname opriep. Het initiatief werd breed ondersteund:
l'Institut de France (dat vijf Académies in zich verenigde), het Parlement, het Collège
de France, l'Academie de Médicine, grote transportbedrijven, het ministerie van
Oorlog, het instituut voor landbouw, het Franse grondkrediet, het Institut Pasteur,
het gemeentebestuur van Parijs en de vereniging van ingenieurs en hygiënisten voorwaar een hoogstaand gezelschap. Iedereen die in koude geïnteresseerd was
moest naar Parijs, naar het Premier Congrès International des Industries Frigorifiques
dat uiteindelijk van 5 tot 10 oktober 1908 onder de pakkender en bredere naam
4
Premier Congrès International du Froid in de Sorbonne gehouden zou worden. De
jongste inzichten uitwisselen op het gebied van de koeltechniek, daar was het de
organisatoren om te doen.
Om het congres overzichtelijk te houden kwamen er zes secties: lage
temperaturen, koelinstallaties, toepassing van koude op voedingsmiddelen,
toepassing van koude op andere industrieën, toepassing van koude in handel en
vervoer en als laatste een sectie die wetgeving onder de loep zou nemen. De naam
van het congres gaf al aan dat de organisatoren het niet bij een eenmalig initiatief
wilden laten. Ideeën over een internationaal instituut voor koude en wetenschap of
voor onderwijs in koeltechniek, te vestigen in Parijs, bleken al snel een brug te ver.
In plaats daarvan opperde het voorbe-
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reidend comité de oprichting van een Association Internationale du Froid. Die zou
onderzoek moeten verrichten op wetenschappelijk, technisch en industrieel gebied,
een gevarieerde koudebibliotheek opzetten, publicaties uitbrengen en informatie
aan leden leveren, cursussen verzorgen, excursies organiseren en om de twee jaar
een koudecongres organiseren, steeds in een ander land.
Om alles in goede banen te leiden kwamen er nationale comités. Die
coördineerden het indienen van rapporten voor Parijs en mocht de Association du
Froid er werkelijk komen, dan zouden ze zetels krijgen in de directie. Het comité
dat over de Nederlandse belangen waakte stond onder voorzitterschap van
Kamerlingh Onnes, die tevens was aangezocht om in Parijs als
regeringsvertegenwoordiger op te treden. Bij de comitéleden (35 in totaal) zaten
veel hoogleraren van de Technische Hogeschool, maar ook bierbrouwerijen
(Heineken, d'Oranjeboom) waren van de partij, evenals het gemeentelijk slachthuis
te Leiden, de landbouwinspectie, het leger, scheepvaartmaatschappij de ‘Koninklijke
Hollandsche Lloyd’, koelhuis Vriesseveem en de petroleumwinning. Zelfs het Bureau
voor Handelsinlichtingen van Onno Kamerlingh Onnes was in het comité
vertegenwoordigd. Als secretaris zou J.P. Kuenen optreden, sinds een jaar in Leiden
de tweede hoogleraar experimentele natuurkunde. In de praktijk werd het werk
opgeknapt door J.F.H. Koopman, werktuigkundig ingenieur bij een glasfabriek in
Delft/Schiedam en de vertegenwoordiger van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Symbool voor de dominantie van (technische) wetenschap in het comité was het
5
erevoorzitterschap van Van der Waals.
Het comité kwam op 13 juli 1908, drie dagen na de overwinning op het helium,
bijeen in het Natuurkundig Laboratorium in Leiden. Net als in 1895, toen Onnes de
oprichting van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek handig aangreep
om als bestuurslid die club voor het karretje te spannen van zijn
instrumentmakersopleiding, besefte de hoogleraar-directeur dat het Parijse congres
- en in het verlengde daarvan de Association Internationale du Froid - het Leidse
cryogene werk tot voordeel zou kunnen strekken. En dus stelde Onnes op de
bijeenkomst aan het Steenschuur de oprichting voor van de ‘Nederlandsche
Vereeniging van Koudetechniek’ - alleen Engeland, Amerika en Frankrijk waren ons
land voor. Koopman gaf het plan via artikelen in De Ingenieur en het Algemeen
Handelsblad brede aandacht en op 23 september 1908 vond bij Onnes thuis de
oprichtingsvergadering plaats. De achttien aanwezigen, onder wie Onno, kozen de
gastheer tot voorzitter en F.B. Löhnis, rijksinspecteur van de landbouw, tot
plaatsvervanger. Löhnis was Onnes' tegenpool in die zin dat hij vond dat de
vereniging economische belangen moest behartigen. ‘Het is
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onze Vereeniging [...] meer te doen om de toepassing dan om het zuiver
6
wetenschappelijk werk, hoe nauw beide richtingen ook met elkaar zijn verbonden.’
Inderdaad bekommerde de Vereeniging voor Koeltechniek - die na vijf jaar 146
leden telde en langzaam doorgroeide - zich vooral om toepassingen. Hoog op de
agenda stonden de import van bevroren vlees (‘goedkoop volksvoedsel’; Engeland
had tijdens de Boerenoorlog zijn soldaten ermee gevoed; maar hoe keurde je dat
vlees?) en het conserveren van verse vis. Tweemaal per jaar kwam men bijeen en
werd na afloop van de vergadering traditiegetrouw een koelinrichting bezocht, zoals
koelhuis Vriesseveem aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam, brouwerij d'Oranjeboom
in Feyenoord (Rotterdam) of de visafslag te IJmuiden. Onnes liet bijna geen
bijeenkomst schieten en was tot zijn dood in 1926 een tactvol voorzitter. Wat niet
wegnam dat hij de vereniging vooral zal hebben beschouwd als een vehikel om er
in Parijs bij te zijn.
7
Het Premier Congres International du Froid was een daverend succes. De
plechtige openingsbijeenkomst op maandagmorgen 5 oktober 1908 in het amfitheater
van de Sorbonne trok drieduizend belangstellenden uit veertig landen en gaandeweg
de week liep het aantal deelnemers op tot boven de vijfduizend. Op zo'n toevloed
was de organisatie nauwelijks berekend: de eerste dagen was het soms een chaos.
Niettemin werden binnen de sectiebijeenkomsten tal van rapporten gepresenteerd
(waaronder dertien Nederlandse), knoopten deelnemers internationale contacten
aan en vielen de excursies zeer in de smaak. Voorzitter van het congres was André
Lebon, Frans oud-minister van Handel en Koloniën. Op de openingsbijeenkomst
mochten ook de voorzitters van de landencomités hun zegje doen. Onnes nam de
gelegenheid te baat om de Association Internationale du Froid alvast van een
opdracht te voorzien: ‘réunir toutes les intelligences qui s'intéressent aux basses
températures’.
Dankzij het vloeibare helium was Onnes de ster van het congres. Nauwelijks
hersteld van de fysieke weerslag die hij na 10 juli had ondervonden, liet Onnes de
presentatie van zijn voordracht ‘Sur la liquéfaction de l'hélium’ over aan E. Mathias,
hoogleraar te Toulouse (en degene die in 1896 de Leidse cascade in Revue générale
des sciences pures et appliquées had beschreven). Dat Onnes' lezing in een
sectiebijeenkomst was geprogrammeerd, en niet in het hoofdprogramma, werd alom
betreurd. Jacques-Arsène d'Arsonval, voorzitter van de eerste sectie, zette de
Nederlander op de slotbijeenkomst extra in het zonnetje: ‘Je suis heureux de pouvoir
lui adresser publiquement l'hommage de votre affectueuse admiration.’ De zaal
reageerde met uitbundige toejuichingen.
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Eerder die dag hadden d'Arsonval en Onnes samen met collega's als Cailletet,
Claude, Pictet, Ramsay - de Britse regeringsvertegenwoordiger; Dewar had geen
8
trek in het congres - en Linde de belangen van wetenschappelijk
lage-temperaturenonderzoek verdedigd. In de stortvloed aan aanbevelingen die het
Congres op de slotdag opstelde overheerste toegepaste koudetechniek, maar ook
kwam er een tweevoudige uitwerking van Onnes' verlangen van de openingszitting.
Eén: ‘Een “association internationale” met den hoofdzetel te Parijs worde opgericht,
vooral om in verschillende landen wetenschappelijke studiën op het gebied der
koeltechniek te bevorderen, in het bijzonder die der zeer lage temperaturen.’ Twee:
‘Deze associatie worde in de gelegenheid gesteld om aan natuurkundigen van alle
landen een studie aan het Cryogeen laboratorium te Leiden mogelijk en gemakkelijk
te maken, en aan deze inrichting de hulpmiddelen te verstrekken om op ruime schaal
9
onderzoekingen op het gebied der zeer lage temperaturen te kunnen doen.’ Beide
voorstellen werden overgenomen door het congres en Onnes zal er flink de smoor
in hebben gehad dat hij het ‘schitterende feest’ in het Hôtel de Ville, aangeboden
door het Parijse gemeentebestuur, om gezondheidsredenen moest laten lopen.
De Association Internationale du Froid kwam er. De oprichting was op 25 januari
1909, in het bijzijn van gedelegeerden uit 35 landen. Onnes, geveld door bronchitis,
10
ontbrak in Parijs (Kuenen behartigde zijn belangen ) maar werd wel in het
hoofdbestuur gekozen. President van de associatie werd Lebon, als directeur trad
op De Loverdo. In het verlengde van het Parijse congres kwamen er zes
internationale commissies. Vice-president Onnes werd voorzitter van de ‘eerste
commissie’, die zich met wetenschappelijke zaken zou bezighouden en waarin ook
Cailletet, Guillaume (van het Bureau des Poids et Mésures) en Dewar zitting namen.
Tot de eerste problemen die de eerste commissie oppikte behoorde het gebrek aan
uniformiteit van eenheden in de koude-industrie - toenadering tussen Europa en de
‘Anglo-Amerikaanse’ wereld bleek voorlopig een brug te ver. Ook cryo-biologisch
onderzoek stond op de agenda van de Association. Tijdens het Parijse congres had
de Delftse microbioloog Martinus Willem Beijerink een verhandeling ingediend over
de invloed van lage temperaturen op microben, onderzoek dat hij voor een gedeelte
in het cryogeen laboratorium in Leiden had uitgevoerd.
Startte de associatie met enkele tientallen leden, ten tijde van het tweede
koudecongres, oktober 1910 in Wenen, waren het er al 1700. Argentinië was
grootleverancier met 1000 leden - alles door het bevroren vlees - terwijl de Verenigde
Staten met 370 stuks ook rijkelijk vertegenwoordigd waren. Die getalsmatige
Amerikaanse hegemonie liet onverlet dat Europa 92 procent

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

430
11

van de contributies opbracht. Nederland sloeg in dit opzicht een modderfiguur.
Parijs had erop gerekend dat de Vereeniging voor Koeltechniek zou toetreden als
Membre bienfaiteur, met een minimale bijdrage van 500 franc (circa 235 gulden)
per jaar. Wat inhield dat de helft van wat er aan contributies bij Koopman binnenkwam
12
naar Parijs zou wegvloeien. Meer dan 50 gulden zat er niet in. In de aanloop naar
Wenen leverde Nederland 15 adhérents, goed voor 300 franc aan contributies.
Dat was 200 franc onder de grens die recht gaf op een zetel in het hoofdbestuur,
13
liet De Lovardo dreigend weten - Onnes had nog bepleit dat kleine landen met 250
14
franc al een zetel in de conseil verdienden, maar tevergeefs. Ter vergelijking: Italië
had 35 leden die (inclusief regeringsbijdrage) 5000 franc betaalden, Rusland was
met 13 leden goed voor eenzelfde bedrag, Frankrijk leverde 50 leden en 2300 franc,
Portugal 20 leden en 1000 franc, Engeland 45 leden en 750 franc, terwijl de Belgen
20 leden hadden die de Association 500 franc betaalden. Het probleem was dat de
Nederlandse overheid aanvankelijk niet meer dan 100 franc betaalde. Pas in
december 1912, toen het derde congres in Chicago in zicht kwam, trad het ministerie
van Landbouw, Nijverheid en Handel met een cotisation annuelle van 500 franc
alsnog toe als Membre bienfaiteur. E. Gouault (De Loverdo was overleden) stuurde
uit Parijs een juichende brief dat Nederland opeens recht had op twee zetels in het
15
hoofdbestuur - de tweede plek was voor Löhnis.
Het tweede koudecongres, van 6 tot 11 oktober 1910 in Wenen, trok ruim
drieduizend belangstellenden. Onnes, fysiek in veel betere doen dan in Parijs, kon
nu wel aan flankerende activiteiten deelnemen: feestvoorstellingen in de Hofopera
en het Hofburgtheater, een diner voor 1800 personen in de gothische zaal van het
stadhuis - opgevrolijkt met Kaiserwein en een lederen sigarenkoker met stadswapen
als aandenken - en op zondag een uitstapje naar de Semmering. Maar excursies
naar Boedapest en Praag aansluitend aan het congres liet Onnes lopen.
Het Wener congres zat weer boordevol koude. Onnes hield in ‘zijn’ eerste sectie
een voordracht onder de titel ‘Onderzoekingen verricht in het cryogeen laboratorium
16
te Leiden’. Die bood een overzicht aan resultaten die de afgelopen twee jaar aan
het Steenschuur waren geboekt, met de nadruk op de bijdragen van buitenlandse
gastonderzoekers. Zo had Mathias, met steun van de Parijse Academie, dichtheden
17
bepaald van vloeibare zuurstof en verzadigde zuurstofdamp. Ook was in Leiden
18
gewerkt aan het edelgas neon, dat Onnes in onzuivere vorm van Claude, directeur
van l'Air Liquide, cadeau dad gekregen. Al bestaand onderzoek werd in het cryogeen
laboratorium naar lagere temperaturen uitgebreid. In het gebied van vloeibare
waterstof was door Lenard en Pauli uit Heidelberg in Leiden onderzoek
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gedaan naar de fosforescentie bij verbindingen van zeldzame aarden , terwijl dat
20
verschijnsel door vader en zoon Becquerel bij uraniumzouten was bestudeerd.
21
Magnetisme bij lage temperatuur was het onderwerp van Pierre Weiss en Albert
22
Perrier uit Zürich. Onnes had zijn buitenlandse gasten waar nodig bij de proeven
geassisteerd - Becquerel en Weiss namen eigen apparatuur mee naar Leiden,
waaronder een krachtige elektromagneet - en hield zich tussen de bedrijven door
bezig met vloeibaar helium.
De invasie van buitenlandse onderzoekers, na het congres in Parijs op gang
gekomen, legde Onnes in Wenen geen windeieren. Zodra hij zijn lezing had afgerond
stond Jules-Émile Verschaffelt op, hoogleraar te Brussel en leerling van Onnes.
Mede namens collega's Claude, Richard Mollier (specialist op het gebied van
technische thermodynamica in Dresden), Suida en Hasenöhrl (leerling van Boltzmann
en in 1898 een van Onnes' eerste gastonderzoekers uit het buitenland) uitte hij de
volgende wens: ‘De Sectie 1, doordrongen van het groote belang der onderzoekingen
van Prof. Kamerlingh Onnes, uit het verlangen, dat door de “Association
Internationale du Froid” voor deze onderzoekingen een subsidie worde verleend.’
Nadat ook Von Linde zijn ‘groote ingenomenheid’ met dit voorstel had geuit, werd
het met algemene stemmen aanvaard. Een dankbare - en uitgekookte - Onnes zei
in reactie dat zo'n subsidie onder toezicht moest komen van Cailletet, Von Linde,
23
Dewar, Olszewski en Van der Waals: een illuster gezelschap.
In de vergadering van de Association op 10 oktober in Wenen liepen de zaken
ook al niet slecht voor Onnes. Aangenomen werd toen een voorstel om jonge fysici
via een systeem van beurzen de gelegenheid te bieden ‘voor koeltechniek
belangrijke’ onderzoekingen te doen in het cryogeen laboratorium te Leiden. Ook
het plan-Verschaffelt werd overgenomen. Dat leidde bij het hoofdbestuur overigens
pas op de vergadering van 29 december 1912, ruim twee jaar na Wenen, tot actie.
Dat was - ongetwijfeld niet toevallig - een week nadat de eerste 500 franc contributie
door de Nederlandse overheid naar Parijs was overgemaakt. Op initiatief van Charles
Édouard Guillaume (met wie Onnes toen intensief correspondeerde over nauwkeurige
temperatuurschalen), werd een commissie ‘wetenschappelijke subsidies’ ingesteld
die in april 1912 voorstelde het Leidse cryogeen laboratorium, ‘dont les recherches
24
ont une importance incontestable’, en het Parijse laboratorium van d'Arsonval ieder
5000 franc toe te stoppen, met het idee die subvention de volgende jaren te herhalen.
Dat lukte maar half: in 1913 kreeg Onnes 2500 franc - wanbetalende regeringen
25
hadden de financiële positie van de Association verzwakt.
Onnes was zeer verguld met de subsidie - wel eiste hij de vrije hand bij het
26
besteden van het bedrag - en direct schreef hij de leden van de beoog-
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de begeleidingscommissie aan. In zijn brief aan Dewar van 19 mei 1912 zei Onnes
de gift van de Association zeer te waarderen omdat deze ‘het internationale karakter
27
accentueert dat mijn laboratorium heeft aangenomen’. Het eerbiedwaardige
gezelschap koudepioniers, aangevuld met ‘the master of us all’ Van der Waals (een
28
kwalificatie van James Dewar), legde Onnes geen strobreed in de weg. Dewar
vond dat de Nederlander aan niets en niemand verantwoording schuldig was en
dat de wetenschappelijk wereld er het volste verstrouwen in had dat het geld goed
29
terechtkwam. Wat de Schot niet belette in de begeleidingscommissie plaats te
nemen. In zijn rapport over de besteding van de subsidie noemde Onnes als nieuwe
gastonderzoekers in het cryogeen laboratorium Bengt en Anna Beckman uit Uppsala
en Sophus Weber uit Kopenhagen. Mathias en Perrier hadden hun proeven in
Leiden voortgezet, terwijl Rutherford (Manchester) en Knudsen (Kopenhagen) zuiver
30
heliumgas toegestuurd hadden gekregen.
De animo voor het derde internationale koudecongres, september 1913 in
Washington en Chicago, was met 800 deelnemers (670 uit het gastland,
Zuid-Amerika liet het afweten) beduidend minder dan bij beide eerdere
bijeenkomsten. Kamerlingh Onnes was fysiek niet tegen de reis opgewassen en in
zijn plaats ging Kuenen. Die diende namens Onnes bij de Eerste Sectie, die op
verzoek van Leiden inmiddels was gesplitst in subsecties voor natuurkunde,
scheikunde en thermometrie (zetel: Leiden), voor biologie (Parijs) en voor eenheden
31
(Sèvres), zes rapporten in. Drie gingen over de activiteiten van de Leidse subsectie,
32
vorderingen van de commissie thermometrie (gedragen door Guillaume en Onnes),
en onderzoek naar thermodynamische eigenschappen van de koelvloeistoffen
ammoniak en methylchloride - een wens van het koudecongres te Wenen. Die
laatste nota was voorgelegd aan een voorbereidingscommissie die Onnes pas in
augustus had gerekruteerd. Arthur Gray (oud-assistent van Onnes) zat erin, zijn
baas Samuel Stratton van het Bureau of Standards (Washington), Mathias,
Verschaffelt, Sidney Young (Dublin; steunde Onnes in zijn kruistocht tegen de
belagers van de continuïteit van Van der Waals), Kuenen en nog enkele anderen.
33
Het ging om een erebaantje, niemand die het Onnes lastig maakte.
Het rapport over thermometrie, waarvoor Onnes al net zo'n internationale
commissie had ingesteld (altijd goed voor het netwerk), bevatte verstrekkende
o

voorstellen. Zo werd voor het hele gebied beneden 100 C als precisie-instrument
de heliumthermometer aanbevolen. Ook was er veel aandacht voor de wijze waarop
aflezingen van gasthermometers konden worden omgezet naar temperaturen op
o

de Kelvinschaal. Die telt vanaf het absolute nulpunt (waarvoor Onnes -273,09 C
nam), waarbij de ‘afstand’ tussen de
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graden dezelfde is als op de Celsiusschaal. Die correcties waren streng
thermodynamisch te berekenen op basis van waarnemingen aan het
Joule-Kelvin-effect, maar die proeven gaven bij zeer lage temperatuur
onoverkomelijke moeilijkheden. Gelukkig bood het werken met de
toestandsvergelijking uitgaande van metingen van isothermen een alternatief.
34
Daarmee bestond in Leiden grote ervaring.
De overige drie Leidse rapporten in Chicago betroffen onderzoek uit het cryogeen
laboratorium. Gilles Holst presenteerde oude en nieuwe metingen aan ammoniak
35
en chloormethyl, Onnes gaf een overzicht van onderzoek in zijn cryogeen
laboratorium sinds Wenen. Madame Curie was een week in Leiden geweest om na
te gaan of radioactiviteit bij extreme koude soms een verandering onderging
36
(antwoord: nee). Perrier had het magnetisch onderzoek voortgezet, een gebied
waarop Onnes ook zijn assistent Oosterhuis zette. Er was aan helium gewerkt, de
theoretische inspanningen van Keesom werden vermeld en als toetje volgde het
relaas van de ontdekking van de supergeleiding (zie hoofdstuk 29). Weer had de
Leidse koude, uniek in de wereld, opwindende wetenschap opgeleverd.
Dat vond ook Georges Claude. In navolging van Jules-Émile Verschaffelt in Wenen
lanceerde de Franse ingenieur, gesteund door Carl von Linde, in Chicago het plan
om een fonds voor Onnes in het leven te roepen. Hijzelf zegde een bijdrage van
10.000 franc toe (circa 5000 gulden), waarna d'Arsonval er 1000 franc bijdeed. Het
voorstel werd door de slotvergadering van het congres overgenomen, waarna het
hoofdbestuur van de Association in zijn vergadering van 7 februari 1914, opgejut
door de Nobelprijs die Onnes zojuist had gewonnen (zie hoofdstuk 30), een
internationale inschrijving van 100.000 francs opende. Zelf wilde de Association
2500 franc bijdragen. Op een dejeuner à midi in Hotel Mirabeau, voorafgaand aan
de vergadering, was Onnes in het zonnetje gezet vanwege de prijs. Bij die
gelegenheid betitelde d'Arsonval zijn collega als ‘monsieur zéro absolu’, hief zijn
37
glas en sprak de wens uit dat Onnes nog talloze ‘nutteloze’ proeven zou doen.
Onnes zal zich in Parijs in de handen hebben gewreven: eerbetoon van collega's,
zilvervloot in aantocht, kon het mooier? Jammer dat de Eerste Wereldoorlog roet
in het eten gooide.
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28 Het quantum en de nulpuntsenergie
‘Nineteenth Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light’ - onder
die nog naar fin de siècle smakende titel hield lord Kelvin op 27 april 1900 een
vrijdagavondlezing in de Royal Institution. Het Britse kopstuk, toen 75 jaar oud,
sneed in de theaterzaal waar Dewar zo dikwijls schitterde twee netelige kwesties
aan waar de klassieke natuurkunde van Newton en Maxwell geen raad mee wist.
Het eerste betrof de relatieve beweging van ponderabele materie (met massa) ten
opzichte van de ether - Albert Einstein hielp deze wolk in zijn annum mirabilis 1905
de wereld uit door in de (speciale) relativiteitstheorie de ether eenvoudigweg af te
schaffen.
Probleem twee had te maken met soortelijke warmte. Die had, zo wezen metingen
uit, bij veel stoffen een veel kleinere waarde dan de klassieke theorie voorschreef.
Hoe lager de temperatuur hoe sterker de afwijking, zodat het Leidse cryogeen
laboratorium van nature geïnteresseerd was. Opnieuw moest radicaal nieuwe fysica
de lucht klaren. December 1900 introduceerde Max Planck ter verklaring van het
lichtspectrum van een zwarte straler (een voorwerp dat alle opvallende straling
absorbeert) zijn stralingswet. Die impliceert het idee van energiequantisatie:
lichtenergie zou slechts in afgepaste, door de frequentie bepaalde porties worden
uitgestraald. Planck baseerde zijn stralingswet (achteraf) op Boltzmanns statistische
interpretatie van entropie en volgens wetenschapshistoricus (en -filosoof) Thomas
Kuhn was er in de oorspronkelijke afleiding van de wet geen sprake van quantisatie,
1
ook niet onbewust. Een van de eersten die erop wezen dat een consistente afleiding
van Plancks stralingswet tot energiequantisatie noopt, was Albert Einstein. Plancks
rol als quantumvader is tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie.
Aanvankelijk hadden collega's nauwelijks aandacht voor Plancks stralingswet.
Lange tijd hoopte Planck zijn resultaat met de klassieke theorie te kunnen verzoenen.
Tevergeefs. De stralingswet van 1900 was de opmaat naar quantumtheorie, en er
was geen weg terug. Zes jaar later paste Einstein de nieuwe aanpak toe op de
soortelijke warmte van vaste stof en dat pakte wonderwel uit.
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Kamerlingh Onnes was opgegroeid met en ondergedompeld in de klassieke
natuurkunde. Kinetische gastheorie en elektronentheorie mochten in de tweede
helft van de negentiende eeuw een hoge vlucht hebben genomen, alles steunde
nog altijd op drie pijlers: de mechanica van Newton, het elektromagnetisme van
Maxwell en de thermodynamica van Thomson, Clausius en Gibbs. Toch drong ook
in Leiden in 1911 het besef door dat er meer was tussen hemel en aarde dan de
klassieke natuurkunde. Meetresultaten op het gebied van soortelijke warmte,
magnetisme en elektrische weerstand bij extreme koude dwongen tot theoretische
vernieuwing en de quantumtheorie van Planck, alhoewel lang niet af, bood tenminste
aanknopingspunten.
De pragmaticus Onnes was wijs genoeg om in te zien dat de klassieke theorie
op een aantal punten faalde en wat was logischer dan aan te sluiten bij nieuwe
ontwikkelingen op theoretisch gebied? ‘Zonder quanten is er nu eenmaal bij lage
temperatuur niets te beginnen,’ vatte Onnes het oktober 1914 in een brief aan zijn
Utrechtse collega Julius (Keesom moest weer eens gepromoot) krachtig samen.
Klassiek geredeneerd mocht er dan ‘geen touw [aan] vast te knoopen’ zijn, het
‘quantendenkbeeld’ leidde wel steeds tot ‘gewaagde hypothetischen toepassingen’
waar Leiden mee uit de voeten kon. Uiteenlopende verschijnselen, aldus Onnes,
bleken via Planck nauw verwant en het wachten was op ‘een groote ontdekking’
2
die over dat quantumverband ‘opeens licht zal verspreiden’.
Onnes was ‘bovenmatig geïnteresseerd in quantumtheorie vanwege de betekenis
3
die zij kon hebben voor zijn experimentele werk’, aldus Jan Burgers. Zelf zei de
baas het aldus: ‘De leer der quanta kan [...] ook voor de nauwkeurige thermometrie
bij lage temperaturen beteekenis krijgen, en geeft dus aanleiding tot vragen, die
4
voor het cryogene laboratorium van fundamenteel belang zijn.’ Keesom was hem
daarbij tot grote steun. Waar hij het ‘quanten gebied heeft moeten betreden’
hanteerde de conservator ‘misschien te sterke hypothesen en misschien te gewaagde
afleidingen’. Maar, aldus Onnes, belangrijk was ‘dat zooveel mogelijk verschijnselen
worden opgespoord, die onder de quantum eigenaardigheid vallen. [...] Nu mag het
werk van Keesom op quantengebied misschien zelfs meer dan gewaagd, misschien
zelfs “wild” genoemd worden.’ Maar wat telde was of het ‘vruchtbaar’ was. ‘En dat
meen ik dat wel het geval is.’
Mocht Keesom in zijn experimenten op quantumgebied waar het soortelijke warmte
betrof steeds achter het net vissen, zoals we straks zullen zien, op theoretisch vlak
deed hij danig van zich spreken. Als huistheoreet van het cryogeen laboratorium
was dat ook zijn taak. ‘Zijn betrekking brengt meede, dat hij zich op de hoogte moet
stellen van de theoretische kwesties die het cryogeeen laboratorium raken,’ aldus
5
Onnes in weer een aanbevelingsbrief.
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Keesom, ging hij verder, wist zich ‘van het moeilijkste deel van zijn taak zoo te
kwijten, dat ik bij de theoretische leiding van het cryogeen laboratorium geheel op
zijne theoretische voorlichting vertrouwen kan’. De groeiende betekenis van lage
temperaturen voor de theoretische fysica hadden Keesoms werkterrein fors
uitgebreid, vond Onnes. Door zijn ‘scherp inzicht en stalen geheugen’ bezat Keesom
een ‘encyclopaedischen geleerdheid’ en was hij niet alleen vraagbaak voor het
cryogeen laboratorium maar ‘voor den geheelen kring der Leidsche physici’.
Dat Leiden juist in 1911 het quantum omhelsde had alles te maken met het eerste
Solvay-congres dat toen van 30 oktober tot 3 november in Brussel werd gehouden.
Instigator van dat congres (waarover straks meer) was Walther Nernst, de man die
in 1909 in Berlijn als eerste Einsteins quantumtheorie van soortelijke warmte
experimenteel toetste - Kamerlingh Onnes had weer een concurrent.
Nernst, telg uit een voornaam Pruisisch geslacht en drager van een imposante
6
snor, was als fysisch chemicus uitstekend ingevoerd in de thermodynamica. In
1906, kort nadat hij in Berlijn het Physikalisch-Chemisches Institut had betrokken,
publiceerde de energieke en rusteloze directeur een artikel waaraan hij zo'n belang
hechtte - bescheidenheid was niet zijn forte - dat hij direct om driehonderd
7
overdrukken vroeg: Über die Berechnung chemischer Gleichgewichte aus
8
thermischen Messungen. Het bevatte de voorlopige formulering van wat eerst ‘het
theorema van Nernst’ en later ‘Derde Hoofdwet van de thermodynamica’ zou gaan
heten: bij afkoeling tot het absolute nulpunt naderde het verschil tussen totale en
vrije energie tot nul. In 1912 herformuleerde Nernst zijn wet tot de ‘principiële
onbereikbaarheid van het absolute nulpunt’: de entropie daalde naar nul, zodat alle
mogelijkheden tot afkoeling iedere kracht verloren. De Derde Hoofdwet kreeg in
Nederland, waar volgelingen van Van der Waals als Van Laar en Kohnstamm op
het gebied van thermodynamica dachten de wijsheid in pacht te hebben, een koel
9
onthaal.
Aanvankelijk legde Nernst geen verband tussen zijn theorema en de
quantumtheorie. Hij hanteerde het om chemische evenwichten te bepalen (zoals
o

dat tussen grijs en wit tin, met een overgangstemperatuur van 19 C) en richtte ter
verificatie van zijn wet het laboratorium aan de Bunsenstrasse speciaal in voor het
meten van soortelijke warmtes bij lage temperatuur. Vloeibare lucht was niet koud
genoeg en dus nam Nernst in 1909 een kijkje in het cryogeen laboratorium in Leiden,
om tot de conclusie te komen dat hij zich nooit en te nimmer met zo'n gecompliceerde
10
techniek zou inlaten. Het vooruitzicht om jaren à la Onnes in de opbouw van
koude-installaties te steken sprak de ongedurige Nernst - een man van snelle
resultaten - in

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

437
het geheel niet aan. Terug in Berlijn ontwierp hij een kleine waterstofliquefactor die
zijn chef-instrumentmaker haastje-repje in elkaar zette, zodat niemand anders ermee
o

overweg kon. De permanente, tot op 0,01 C stabiele vloeistofbaden van Leiden
waren in Berlijn niet aan de orde. Toen Keesom de zomer van 1914 poolshoogte
kwam nemen, luidde de geruststellende boodschap aan Onnes dat ‘voorlopig Leiden
voor Berlijn nog niet uit den weg behoeft te gaan’. Aan vloeibaar helium was Nernst
bij lange na niet toe, de Physikalisch-Technische Reichsanstalt en het Kaiser Wilhelm
Institut evenmin, en ‘de Leidse waterstofbaden, enz. zijn daar nog in de verte niet
11
geëvenaard’.
Maar dat hoefde ook helemaal niet van Nernst. Hij wilde zijn warmtetheorema
testen, aan nauwkeurigheidswaarnemingen bestond weinig behoefte. Met het oog
op de soortelijke warmtemetingen ontwierp Arnold Eucken, samen met de gebroeders
Lindemann de bepalende assistenten van Nernst, een vacuümcaloriemeter die zo
goed voldeed dat Leiden de methode kopieerde. Een blokje van de te onderzoeken
stof hing in een vacuümruimte (dat gaf uitstekende warmte-isolatie) en was
omwikkeld met dun platinadraad. Op die manier viel een afgepaste hoeveelheid
warmte aan het blokje toe te voeren (een miniatuur straalkacheltje), terwijl de
bijbehorende temperatuurstijging uit de toename in elektrische weerstand van de
stookdraad volgde. Baden van vloeibare lucht of waterstof, al dan niet afgepompt,
brachten het sample op de gewenste begintemperatuur (12 kelvin op zijn laagst),
waarna stapsgewijs de soortelijke warmte bij klimmende temperatuur werd gemeten.
Eind 1909 kwam Nernsts vacuümcaloriemeter in gebruik, ruim een jaar later
volgde de waterstofliquefactor. Het oogsten kon beginnen. Op dat moment had ook
de quantumtheorie zich over soortelijke warmte uitgesproken. Dat was hard nodig.
In de klassieke natuurkunde was de soortelijke warmte een constante, per stof
anders maar temperatuuronafhankelijk. Al in 1819 hadden Dulong en Petit laten
zien dat bij eenatomige stoffen die waarde 25 joule per mol bedroeg. Dertien jaar
later had Franz Neumann dat resultaat veralgemeniseerd tot chemische verbindingen.
Maar het klopte gewoon niet. Nadat eerder al Regnault afwijkingen had gerapporteerd
ontdekte Heinrich Weber in 1872 dat de soortelijke warmte van diamant wel degelijk
met de temperatuur varieerde. De 25 joule/mol bleken een grenswaarde die pas bij
o

1300 C bereikt werd; bij kamertemperatuur lag het getal op slechts 7,5. Dat inzakken
bij lagere temperatuur werd door andere experimentatoren, met name door Dewar
in 1905, bevestigd.
En dat terwijl Ludwig Boltzmann in de jaren zeventig op basis van kinetische
theorie de 25 van Dulong en Petit een ordentelijke (statistische) theore-
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tische basis had gegeven. De soortelijke warmte van eenatomige kristallen, zo
toonde de Oostenrijker aan, bedroeg ½R (R is de algemene gasconstante) per
vrijheidsgraad (een manier voor een atoom om energie op te slaan). Een atoom in
een kristalrooster kan in drie onafhankelijke richtingen om zijn evenwichtspositie
trillen (bewegingsenergie) en ondervindt in dezelfde drie richtingen een soort
veerkracht (potentiële energie). Samen geeft dat zes vrijheidsgraden en 6 keer ½R
is 3R, en met R=8,31 is het resultaat 3 keer 8,31 oftewel 25. Meetuitkomsten die
veel lagere getallen opleverden tastten dus de fundamenten van de klassieke theorie
aan. Boltzmann, op de hoogte van de anomalie van diamant, opperde het
samenklonteren van atomen bij lage temperatuur in kristalroosters als uitweg. Maar
hoe moest dat bij gassen, die ook te lage soortelijke warmtes te zien gaven? Vandaar
Kelvins ‘wolk’ van 1900.
In 1906 wees durfal Einstein de weg door een quantumhypothese toe te passen
op de soortelijke warmte van vaste stoffen. Het domein van de quantumtheorie, tot
dan toe straling, werd aldus verbreed naar de fysica van kristalroosters - wat de
verspreiding en acceptatie van de nieuwe ideeën zeer ten goede kwam. Einstein
gaf de trillende atomen in het kristalrooster (oscillatoren) dezelfde gemiddelde
energie die Planck in de afleiding van zijn stralingswet aan (elektrisch geladen)
oscillatoren had toebedacht. Verder maakte hij de vereenvoudiging dat de atomen
met één en dezelfde frequentie trilden, onafhankelijk van elkaar. Het resultaat was
een formule voor de soortelijke warmte die bij hoge temperatuur tot de klassieke
waarde 3R naderde, en bij lage temperatuur exponentieel tot nul inzakte. Einsteins
formule sloot heel behoorlijk aan bij de meetuitkomsten van Weber voor diamant,
12
een klinkend resultaat voor de quantumtheorie.
Februari 1910, toen Berlijn zich nog tevreden moest stellen met vloeibare lucht,
publiceerden Nernst en zijn medewerkers in de zittingsverslagen van de Pruisische
Academie van Wetenschappen de eerste twee afleveringen van de artikelenreeks
Untersuchungen über die spezifische Wärme bei tiefen Temperaturen. De oogst
van een vol jaar meten aan metalen en zouten bevestigde de voorspelling van het
warmtetheorema dat de soortelijke warmte bij lage temperatuur sterk daalde. ‘Men
krijgt de indruk,’ zo besloot Nernst het omvangrijke overzicht, ‘dat, in lijn met de
theorie van Einstein, de waarde naar nul neigt.’ Metingen bij vloeibare waterstof
moesten uitsluitsel bieden. De Berlijnse waterstofliquefactor was januari 1911 klaar,
een maand later waren soortelijke warmtemetingen aan koper, aluminium, tin, zink,
diamant en lood een feit. Tegelijk was er koortsachtige activiteit op theoretisch vlak.
Zo ontwikkelden Nernst en F.A. Lindemann een gewijzigde Einsteintheorie met twee
toegestane frequenties in plaats van één, die nog beter de waarne-
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mingen dekte. Ook wees het tweetal op de overeenkomst in het verloop tegen de
temperatuur van enerzijds de soortelijke warmte en anderzijds de elektrische
13
weerstand van metalen, alles in relatie tot de elektronentheorie en quantumtheorie.
Zoals gezegd, het Physikalisch-Chemisches Institut van Walther Nernst bood
vanaf 1910 het Leidse laboratorium van Kamerlingh Onnes stevige concurrentie.
De middelen van beide laboratoria ontliepen elkaar betrekkelijk weinig. De jaren
1910-1912 beschikte Nernst over een jaarbudget van 15.000 mark (circa 9000
14
gulden). Boven op die rijksbijdrage sprokkelde hij zo'n 10.000 mark aan particuliere
middelen bij elkaar. Zo schonk Ernest Solvay, Belgisch sodaproducent,
amateurgeleerde en filantroop, het laboratorium aan de Bunsenstrasse in 1912 een
bedrag van 5000 mark. Onnes kreeg die periode aan materieel subsidie ƒ 12.000
(Utrecht: ƒ 6000; Groningen: ƒ 4500). Het succes van het vloeibaar helium buitte de
Leidse hoogleraar-directeur uit door het Rijk vanaf 1912 drie jaar achtereen een
toeslag van ƒ 5000 voor ‘magnetische hulpmiddelen’ te ontfutselen. De twee jaren
daarvoor wist Onnes (boven op het normale subsidie) ƒ 2500 binnen te slepen voor
‘verbetering heliummachinerieën’.
In tegenstelling tot Nernst had Onnes van industriëlen van eigen boden weinig te
verwachten. Nauwe banden zoals Duitse universitaire laboratoria die onderhielden
met bedrijven als Siemens en Bayer, waren in Nederland niet aan de orde. Voor
Solvay, die kort na het eerste Solvay-congres in Leiden een kijkje kwam nemen,
ging dan ook de rode loper uit. ‘Vrijdag komt de heer Solvay het laboratorium
bezoeken,’ had Onnes november 1911 vanuit het Brusselse hotel Métropole aan
15
Crommelin geschreven. ‘Dan hebben wij dus groote waterstofvertooning.’ De
demonstratie sorteerde effect: de Belgische industrieel schonk het Leidse
laboratorium 5000 franc (ƒ 2350).
Ook qua personele bezetting en wetenschappelijke output ontliepen Leiden en
Berlijn elkaar weinig. Had Nernst twee collega-hoogleraren en vier of vijf assistenten,
Onnes wist zich geflankeerd door Kuenen (vooral in beslag genomen door onderwijs)
en boven op zijn conservatoren Keesom en Crommelin had hij twee à drie assistenten
die wetenschappelijk onderzoek deden. Produceerden Nernst en zijn medewerkers
de periode 1906-1914 in totaal 120 artikelen, het aantal Leidse Communications
lag daar iets boven. Het grote verschil tussen Steenschuur en Bunsenstrasse was
dat Nernst zich na 1910 vooral op soortelijke warmte bij lage temperaturen en
aanverwante thermodynamica concentreerde, terwijl Onnes er meerdere
onderzoekslijnen tegelijk op na hield en tevens voor Leiden een rol als internationaal
servicelaboratorium ambieerde (zie hoofdstuk 27). Die drukte zat het soortelijke
warmteonderzoek dwars. Na de Duitse successen in het voor-
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jaar van 1911 verloor het vanzelf zijn prioriteit en richtte Onnes' aandacht zich op
supergeleiding en magnetische susceptibiliteit, onderzoek waarmee Leiden wél
vooropliep.

Een delicium voor duivelse jezuieten
Na publicatie van Einsteins soortelijke-warmteartikel in 1906 was Nernsts groep
zo'n beetje als enige met quantumeffecten in de vaste stof aan de slag gegaan. In
1911 zou de aandacht voor quantumtheorie - tot dan toe meer heuristiek dan theorie
16
- een geweldige zwieper krijgen door toedoen van het eerste Solvay-congres. Het
idee voor die bijeenkomsten van een beperkt aantal topgeleerden rees bij Nernst
in de zomer van 1910, kort nadat hij Einstein in Zürich had opgezocht. Planck vond
het te vroeg voor een conferentie over quantumtheorie maar Nernst zette door en
in juli legde hij het plan voor aan Ernest Solvay. De Belgische industrieel ging akkoord
en 30 oktober 1911 verzamelde zich in Métropole Hotel in Brussel een internationaal
gezelschap van twintig fysici, zowel theoretici als experimentatoren. Drie dagen lang
zouden ze zich in besloten kring bezighouden met stralingstheorie en quanta, het
door Nernst gekozen thema van het congres. Aanwezig waren de coryfeeën Planck,
Einstein, Lorentz, Sommerfeld, Poincaré, Rutherford, Wien, Madame Curie, Langevin
en natuurlijk Nernst. Ook Kamerlingh Onnes was van de partij, al ontbrak zijn naam
17
op een voorlopige lijst die Nernst in juli naar beoogd voorzitter Lorentz stuurde.
Op de deelnemersfoto prijkt ook Solvay, maar de ‘gravito-matérialitique’ die hij in
zijn openingsrede aansneed werd beleefd aangehoord, en tot de sluitingsceremonie
genegeerd.
Het eerste Solvay-congres bezit een welhaast mythische status. In een tijd dat
internationale congressen schaars waren was het idee om de elite een thema aan
het front van de fysica te laten uitdiepen nieuw. In de belangstelling voor
quantumtheorie geldt 1911 als keerpunt: door de Brusselse aandacht voor soortelijke
warmte toonde opeens een veel groter deel van de fysici interesse. In Métropole
en Solvays Fysiologisch Instituut kwam een dozijn artikelen ter tafel (die voorafgaand
aan het congres onder de deelnemers circuleerden); vooral de bijdragen van Lorentz,
Planck, Nernst, Sommerfeld en Einstein gaven stof tot discussie. Onnes, wiens
inbreng in de discussies bescheiden was, presenteerde zijn laatste vorderingen op
het gebied van elektrische weerstand, inclusief de april 1911 ontdekte
18
supergeleiding (zie hoofdstuk 29). Het verhaal, gelardeerd met een vleugje
quantumtheorie, viel enigszins dood: alleen Langevin stelde een vraag.
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Deelnemers aan het eerste Solvay-congres, oktober 1911 in Brussel. Zittend van links naar
rechts: Walther Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay, Hendrik Antoon Lorentz, Emil
Warburg, Jean Perrin, Wilhelm Wien, Marie Curie en Henri Poincaré. Staand: Robert
Goldschmidt, Max Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Frederick Lindemann,
Louis de Broglie, Martin Knudsen, Friedrich Hasenöhrl, H. Hostelet, T. Herzen, James Jeans,
Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein en Paul Langevin.

Lorentz werd als voorzitter de hemel ingeprezen. ‘'t Was een genot te zien,’ schreef
Onnes vanuit Métropole aan Crommelin, ‘hoe niemand lof genoeg wist te vinden
voor die buitengewone helderheid, gemakkelijkheid en vriendelijkheid, waarmee hij
de mensen wist te leiden en bij alle meningsverschil een prettige, vriendschappelijke,
19
genoeglijke en toch ernstige toon wist te doen ontstaan en te onderhouden.’ Dat
alles kon niet wegnemen dat het congres meer vragen opriep dan het beantwoordde.
Quantumtheorie was meer Hilfsmittel dan fatsoenlijke theorie, zoals Einstein het
uitdrukte, en de meesten rekenden erop dat het op termijn tot een verzoening met
de klassieke theorie zou komen. In een brief kenschetste Einstein de bijeenkomst
20
in Brusssel als ‘ein Delicium für diabolische Jesuitenpatres’. Overigens kwam het
succes van Solvay-I voor een flink deel op conto van de Franstalige publicatie van
21
de lezingen en discussies.
Nog voor aanvang van het congres speelde Solvay al met de gedachte om een
Institut de Physique op te richten. Aangemoedigd door de bedankbrieven die de
deelnemers hem na afloop stuurden, zette hij het plan door en vroeg Lorentz naar
zijn ideeën. Die wist op de hem bekende diplomatieke wijze gedaan te krijgen dat
het instituut niet alleen Solvay-congressen zou organiseren maar ook subsidies kon
uitdelen voor fysisch en fysisch-chemisch onderzoek. Het wetenschappelijk comité
van het instituut had negen leden, onder wie Lorentz (voorzitter) en Kamerlingh
Onnes. Een administra-
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tief comité voerde het beheer. Onnes had via Lorentz zijn leerling Jules-Émile
Verschaffelt, de man die op het koudecongres in Wenen (1910) zo aardig was
geweest subsidie voor het Leidse cryogeen laboratorium te bepleiten, met succes
22
aanbevolen als ‘bezoldigd secretaris’.
Solvay fourneerde het instituut, dat 1 mei 1912 van start ging, met een miljoen
franc: zo kon het dertig jaar vooruit, waarna de fysica zou hebben gezegevierd.
Subsidieaanvragen werden beoordeeld door leden van het wetenschappelijk comité.
Van de 36 voorstellen voor 1913 werd de helft gehonoreerd, goed voor circa 40.000
franc (een kleine 20.000 gulden). Met de aanvraag van Otto Sackur uit Breslau
veegde Onnes op karakteristieke wijze - niet vrij van Hollands superioriteitsgevoel
- de vloer aan. Sackur wilde op basis van eerdere theoretische artikelen van zijn
hand bij lage temperaturen de gaswet experimenteel toetsen. Maar de onderbouwing
rammelde. ‘Het is aan de aandacht van de heer Sackur ontsnapt,’ aldus Onnes in
zijn beoordeling, ‘dat de kwestie van de toestandsvergelijking bij zeer lage
temperaturen in geval van helium en waterstof is aangepakt door het Leidse
laboratorium, waar herhaaldelijk omvangrijke onderzoekingen op touw zijn gezet.’
Waarom had Sackur de Leidse publicaties niet in zijn aanvraag verwerkt? Bovendien,
aldus Onnes, had de Duitser op experimenteel vlak niets gepubliceerd dat, ‘al was
het maar een beetje’, verband hield met de aanvraag die hij nu had ingediend. ‘Het
lijkt me dat de aanvraag van de heer Sackur de rijpheid mist om in aanmerking te
23
komen.’
Het tweede Solvay-congres van 1913, waarop Groot-Brittannië aanzienlijk sterker
was vertegenwoordigd en dat in R.W. Wood uit Baltimore ook een niet-Europese
deelnemer had, ging over ‘de structuur van de materie’. Ditmaal geen rapport van
Kamerlingh Onnes en in de discussies was zijn inbreng mager. Het thema had
weinig aanknopingspunten met het lopende Leidse cryogene werk. Kristalonderzoek
met behulp van röntgenstraling (door Max von Laue en William Bragg in Brussel
24
aan de orde gesteld ) kreeg pas Onnes' interesse nadat Keesom er vanaf 1917
aan de Veeartsenijkundige Hogeschool in Utrecht successen mee boekte. Graag
was Keesom dat type onderzoek in het Leidse laboratorium begonnen, maar dat
25
mocht niet van Onnes.

Afgetroefd door Berlijn
De eerste Communication die (zijdelings) melding maakte van quantumtheorie was
no. 119, meegedeeld in de Akademievergadering van februari 1911. Diezelfde
maand publiceerde Berlijn soortelijke-warmtemetingen bij vloeibare
waterstoftemperaturen ter controle van de theorie van Einstein - wat in Leiden als
een bom moet zijn ingeslagen.
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Onnes begon de reeks ‘Verdere proeven met vloeibaar helium’ met het rapporteren
van metingen aan dampspanningen en dichtheden van vloeibaar helium en
heliumdamp tussen 1,5 en 4,3 kelvin, en van weerstandsbepalingen van een
26
platinadraad in hetzelfde temperatuurgebied. Het waargenomen maximum in de
vloeistofdichtheid bij 2,2 kelvin ‘bij een zoo eenvoudige stof als helium’ riep bij Onnes
‘uit moleculair theoretisch oogpunt belangrijke vragen’ op - pas in de jaren dertig
zou bij fysici het besef doordringen dat helium bij 2,17 kelvin supervloeibaar
(superfluïde) wordt, zijn inwendige wrijving totaal verliest en moeiteloos door de
dunste capillairtjes stroomt.
Na wat bespiegelingen over ‘moleculaire attractie’ en Einsteinse ‘vibratoren’ (de
laatste voerde hij ook op in zijn discussie van de platinaweerstand) stelde Onnes
zich de hamvraag: wat doet de moleculaire aantrekking bij het absolute nulpunt?
Nader onderzoek naar dat zonderlinge dichtheidsverloop bij vloeibaar helium,
aangevuld met metingen van ‘verwante eigenschappen’ als capillariteit, inwendige
wrijving, soortelijke warmte, lichtbreking en diëlektrische constante, moest uitsluitsel
bieden. Dat ambitieuze programma maakte alleen kans als instrumenten en
preparaten meer ruimte kregen. Dat Flim de niet geringe technische problemen bij
het bouwen van een aparte (aan de liquefactor vastzittende) heliumcryostaat zojuist
had opgelost, kwam dus goed uit.
Het liep anders. Kort na die Akademievergadering van februari 1911 ontdekte
Leiden de supergeleiding. Prompt was de heliumcryostaat tot de Eerste Wereldoorlog
bezet - om bij gebrek aan heliumgas tot 1919 uit te vallen. In juni 1912 werden nog
de soortelijke warmte (met een vacuümcaloriemeter à la Nernst) en de
warmtegeleiding van de supergeleider kwik gemeten, maar dat was om te kijken of
die grootheden bij het sprongpunt van 4,19 kelvin iets bijzonders te zien gaven (wat
niet het geval bleek). Het ging om onnauwkeurige, voorlopige bepalingen. Een
verbeterde proef moest alsnog kwaliteitswaarden opleveren, maar tijdrovend en
lastig onderzoek aan supergeleiding ging voor. Toen de oorlog het heliumwerk
verlamde besloten Onnes en Holst hun povere resultaten drie jaar na dato alsnog
27
te publiceren. Het artikel maakte tevens melding van onderzoek aan een serie
thermo-elementen. Ook dat werd geplaagd door onnauwkeurigheden. Wat niet
wegnam dat Onnes en Holst de conclusie trokken dat de thermospanning van alle
gebruikte metaalcombinaties bij heliumtemperaturen de nul naderde, in
overeenstemming met wat Nernst en Keesom in 1913 op quantumgronden hadden
afgeleid.
Waar was Keesom? Lag het niet voor de hand dat hij als Leids expert op het
gebied van de thermodynamica februari 1911 de Berlijnse handschoen
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zou oppakken? Inderdaad hield Keesom op het dertiende Nederlandsche Natuuren Geneeskundig Congres, april dat jaar in Groningen, een voordracht onder de
28
titel ‘De verdampingswarmte van waterstof’. Merkwaardig genoeg liet de vertaling
tot Communication ruim twee jaar op zich wachten. Ook hier rijst het vermoeden
dat Keesom meer van plan was, dat de experimenten er voorlopig niet kwamen, en
dat Onnes om Berlijn nog een beetje tegenspel te bieden september 1913 alsnog
tot publicatie besloot in zijn Communications.
In zijn Groningse voordracht ontvouwde Keesom een programma. ‘Met dit
onderzoek is in het cryogene laboratorium te Leiden een aanvang gemaakt met de
calorimetrie bij zeer lage temperaturen,’ begon hij zijn verhaal. ‘Calorimetrische
bepalingen bij de temperaturen die met vloeibare waterstof zijn te verkrijgen, werden
nog slechts gepubliceerd door Dewar.’ Daarbij doelde hij op Royal
Institution-metingen van de verdampingswarmte van waterstof bij atmosferische
druk en die van de (gemiddelde) soortelijke warmte van diamant, grafiet, ijs en
messing, gepubliceerd in 1905. Leiden startte in 1911 de calorimetrie-lijn met
metingen aan de verdampingswarmte van waterstof bij atmosferische en
gereduceerde druk. ‘[B]epalingen over de specifieke warmten, in het bijzonder van
metalen, zouden volgen,’ aldus Keesom in Groningen.
Keesoms uitkomst voor de verdampingswarmte van waterstof lag fors lager dan
die van Dewar. Het verschil schreef hij toe aan een foutieve Britse bepaling van de
toegevoerde warmte: Dewar had de soortelijke warmte van lood (welk metaal hij in
afgewogen porties in de vloeibare waterstof liet vallen) geëxtrapoleerd naar lage
temperaturen, en dat mocht niet. ‘Nadere bepalingen over de specifieke warmte
van Pb [lood], zoomede van andere metalen zijn zeer gewenscht met het oog op
de theorie van Einstein,’ aldus Keesom. ‘Die bepalingen zijn van te meer belang nu
Kamerlingh Onnes heeft aangetoond dat vermoedelijk ook de galvanische weerstand
der metalen bij lage temperaturen door de energie dier [Planckse] vibratoren bepaald
wordt. Over metingen met een toestel waarbij de temperatuurverhooging wordt
bepaald van een blok lood dat op de temperatuur van vloeibare waterstof is gebracht,
wanneer daaraan eene gemeten hoeveelheid energie wordt toegevoerd, zal later
bericht worden.’
Kortom, in het voorjaar van 1911 stond in het cryogeen laboratorium van Leiden
een ambitieus programma van soortelijke warmtemetingen op de rol. Maar juist op
dat moment had Nernst zijn waterstofliquefactor aan de praat en troefde Berlijn met
bepalingen aan lood, koper en nog wat metalen Leiden op het gebied van soortelijke
warmte af. In Groningen was Keesom nog onwetend van deze tegenvaller, maar in
de Handelingen nam hij een
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voetnoot op waarin hij naar de mededelingen van Nernst (16 maart) en Nernst en
Lindemann (4 mei) in de Pruisische Academie verwees. Aflevering één van de
Leidse serie ‘De soortelijke warmte bij lage temperaturen’, met daarin de beloofde
metingen aan lood, zag van de weeromstuit pas op 31 oktober 1914 het licht.
Niet dat er niets geprobeerd was. Op het eerste Solvay-congres liet Onnes weten
dat Keesom en hij (in de praktijk deed Keesom het werk) hadden zitten rekenen
met ‘de fraaie theorie van Nernst aangaande de soortelijke warmte van gassen’ en
‘diens toepassing van de quantumhypothese op rotatie [van tweeatomige moleculen].’
29
En passent een fout van Nernst verbeterend, was het tweetal tot de conclusie
gekomen dat waterstof zich beneden 14 kelvin als eenatomig gas manifesteerde.
Een bepaling van de soortelijke warmte teneinde dit resultaat te bevestigen was
‘onderhanden’. Adiabatische ontspanning van het gas, aldus Onnes in Brussel, had
deze eenatomigheid niet aan het licht kunnen brengen. Inmiddels was Leiden
overgestapt op de methode van Kundt (op basis van geluidsproeven bij lage
30
dichtheid) en die aanpak zag er ‘veelbelovend’ uit.
Helaas, ‘onverwachte moeilijkheden’ gooiden roet in het eten en op 1 februari
31
1912 troefde Eucken, die in Berlijn met samengeperst gas werkte, Keesom af.
Driekwart jaar later liet Keesom in het vierde van een serie theoretische artikelen een soort offspring van Die Zustandsgleichung - nog wel zien dat de eenatomigheid
32
van waterstofgas bij lage temperatuur in de isothermen besloten lag, maar dat was
een pleister op de wonde. September 1913 sprak Onnes (bij monde van Kuenen)
op het derde internationale koudecongres de hoop uit de proef naar de
33
eenatomigheid van waterstof ‘binnen afzienbare tijd’ alsnog te voltooien, maar er
is niets meer van vernomen.
Hoe kon het dat Leiden zich door Berlijn zo de kaas van het brood liet eten? Het
was de directe consequentie van Onnes' streven Leiden op te stoten tot internationaal
centrum voor cryogeen onderzoek. Met al die gastonderzoekers over de vloer, die
om de haverklap de waterstofinstallatie bezet hielden (die bovendien nodig was bij
de fabricage van vloeibaar helium), kon Keesom niet langer vaart maken.
Gefrustreerd moest hij toezien hoe Eucken hem voorbijsnelde. Onnes erkende het
probleem, maar buitenlanders gingen voor. ‘Was er op lage temperatuurgebied niet
zulk een groote concurrentie gekomen,’ schreef hij oktober 1914, ‘dan was er alle
kans geweest dat Keesom de man geworden was die het eerst de eenatomigheid
34
van waterstof èn uit de specif[ieke] warmte èn uit de isothermen gevonden had.’
Het waren hectische jaren voor Onnes en zijn laboratorium. Sinds het
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koudecongres van 1908 kwam de ene na de andere buitenlandse fysicus profiteren
van de Leidse cryogene installaties. De Becquerellen, Lenard en Pauli, Weiss,
Perrier, Mathias, Madame Curie, Anna en Bengt Beckman, Sophus Weber: allen
werkten ze bij vloeibare waterstoftemperaturen. Vooral het magnetische onderzoek
van Albert Perrier, die tussen 1910 en 1914 meermalen in Leiden kwam meten,
nam een hoge vlucht. De tweede helft van 1912 deed Bengt Beckman van zich
spreken met acht artikelen over het Hall-effect. Tot groot verdriet van Onnes was
het dringen geblazen in zijn laboratorium: nog altijd was het wachten op de ontruiming
van de chemievleugel. De bouw van een barak in de tuin voor het laboratorium,
naar het voorbeeld van Heidelberg, werd pas in 1914 toegestaan.
Ook bij het experimenteel toetsen van de soortelijke-warmtetheorie van Peter
Debije uit 1912 ging Berlijn met de eer strijken. Debije, in 1884 geboren in Maastricht
en opgeleid aan de Technische Hochschule in Aken, presenteerde in maart 1912,
toen hij een aanstelling in Zürich had, op een bijeenkomst van de Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft in Bern het idee van het kristalrooster als een groot
‘samengesteld molecuul’. Waar Einstein in 1906 alle atomen met één en dezelfde
frequentie liet trillen, stond Debije meerdere waarden toe tot een zekere
maximumfrequentie die bepaald werd door het aantal atomen in het rooster. Die
aanpak gaf een soortelijke warmte die in de buurt van het absolute nulpunt evenredig
35
liep met de derde macht van de temperatuur. In zijn artikel in Annalen der Physik
liet Debije zien dat zijn theorie fraai aansloot bij de soortelijke-warmtemetingen aan
lood, diamant, koper en zink van Nernst en Lindemann uit 1911. Voor Leiden én
3

Berlijn betekende strenge experimentele controle van Debijes T -wet een nieuwe
uitdaging. Beide laboratoria doken erbovenop.
Maar helaas kozen Kamerlingh Onnes en Keesom met lood voor het verkeerde
metaal: de derdemachtswet zet bij lood pas bij zulke lage temperaturen in dat zelfs
vloeibare waterstof te ‘warm’ is. Toen Eucken en Schwers april 1913 met hun
36
metingen Debije een groot plezier deden, wierp Leiden, nog lang niet klaar, de
handdoek in de ring. Alleen zeer nauwkeurige metingen, onbereikbaar voor Berlijn,
deden nu nog ter zake, was de karakteristieke conclusie. Kennelijk liep er weer een
gast rond aan het Steenschuur: pas na een oponthoud van een jaar werden de
metingen hervat.
De druiven waren zuur voor Keesom. In zijn Akademiemededeling van 31 oktober
1914 (samen met Onnes) werd in de inleidende paragraaf het Leidse leed zoveel
mogelijk toegedekt. Nernst en de zijnen hadden de winnende
soortelijke-warmtemetingen pas op touw gezet nadat Leiden ze in het vooruitzicht
37
had gesteld. Ter rechtvaardiging van de vertraging werd de verbeterde
temperatuurschaal opgevoerd, die in mei 1914 door Onnes en
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Holst was gepubliceerd. In een voetnoot kreeg Berlijn voor de voeten geworpen dat
de daar gemeten temperaturen gebaseerd waren op een platinathermometer met
achterhaalde kalibratie. Wat niet wegnam, zo moesten Onnes en Keesom toegeven,
dat de resultaten voor lood van Eucken en Schwers klopten. De overeenstemming
van de Leidse waarden met de theoretische curve van Debije was niet perfect.
Rekenen met de theorie van Max Born en Theodor von Kármán, kort na die van
Debije gepubliceerd en in principe superieur, bracht geen soelaas. Juni 1915 volgden
38
soortelijke-warmtemetingen aan koper. Weer was de nauwkeurigheid hoger dan
die van Berlijn, weer werden kleine afwijkingen met Debije geconstateerd, en weer
kon Keesom met dat alles bitter weinig uitrichten.
Een derde artikel met soortelijke warmtes van vaste en vloeibare stikstof verscheen
39
in januari 1916. Berlijn was Leiden ditmaal twee weken voor. ‘Onze resultaten
stemmen in het algemeen overeen met die van Eucken,’ schreven Onnes en Keesom
in een voetnoot na lezing van de Verhandlungen der Deutsche Physikalische
Gesellschaft. Om uit je vel te springen, moeten ze gedacht hebben.
Nernst toonde zich not amused met de Leidse kritiek op zijn
temperatuurbepalingen. In Der neue Wärmetheorem, een boek dat hij eind 1916
schreef, ontkende hij met kracht op een verouderde Leidse platinakalibratie te
hebben gekoerst. ‘Gelukkig,’ aldus de Duitser, ‘beschikken we over een directe
methode om te controleren of de temperatuurschalen van Kamerlingh Onnes en
die van mij en mijn medewerkers uiteenlopen.’ Waarna hij opmerkte dat Onnes en
Keesom met gebruikmaking van zijn methode lood en koper hadden onderzocht en
voor de ‘karakteristieke temperatuur’ (die de maximumfrequentie in de theorie van
Debije vastlegt) van die metalen 88 en 315 graden hadden gevonden, exact de
waarden waarop eerder Berlijn was uitgekomen. Ook bij vloeibare en vaste stikstof
was het verschil met Leiden hoogstens 2 procent. ‘Het stemt natuurlijk tot innige
tevredenheid,’ aldus een vileine Nernst, ‘vast te kunnen stellen dat onze methoden
ook in de handen van Kamerlingh Onnes en Keesom volkomen betrouwbaar
40
bleken.’
Conclusie: op het gebied van soortelijke warmte werd Leiden aan alle kanten
door Berlijn voorbijgelopen, experimenteel en theoretisch. Pas in november 1917,
nadat Nernst zijn laboratorium in dienst van de Duitse oorlogsinspanning had gesteld
en toen Keesom al bijna een jaar in Utrecht zat, viel er een Leids succesje te melden.
In hun vierde en laatste soortelijkewarmteartikel hadden Onnes en Keesom de
41
primeur van de soortelijke warmte van vaste waterstof. Omdat de goudthermometer
maar tot 14 kelvin geijkt was, ging het om voorlopige waarden. Dezelfde
Akademiemedede-
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ling bracht metingen aan vloeibare waterstof, maar hier - het wordt eentonig - was
Eucken de Leidenaren voor geweest. Voorlopig aan het Steenschuur geen calorische
metingen meer. Pas in 1922 (zie hoofdstuk 32) werd de draad opgepakt met (uiterst
intrigerende) bepalingen van de verdampingswarmte en de soortelijke warmte van
vloeibaar helium.

Een hypothese in het kwadraat
Als cryogeen theoreticus was het Keesoms taak om nieuwe ontwikkelingen in de
peiling te houden. ‘[A]lle theoretische kwesties kwamen de laatste 10 jaar bijna
42
geheel voor zijn rekening,’ aldus Onnes in 1914. Zo ook de nulpuntsenergie. Op
het eerste Solvay-congres van 1911 werd stevig gedebatteerd over Plancks ‘tweede
43
quantumhypothese’, toen een halfjaar oud en in het leven geroepen om conflicten
tussen de stralingswet en Maxwells klassieke elektromagnetisme de wereld uit te
helpen. Het verschil met Plancks aanpak van 1900 was dat in het evenwicht tussen
materie en straling ditmaal alleen de energie emissie gequantiseerd was, terwijl de
44
absoptie continu verliep in plaats van in afgepaste pakketjes. De ingreep had
verstrekkende gevolgen: de uitdrukking voor de gemiddelde energie van Planckse
vibratoren (oscillatoren) bevatte in vergelijking met 1900 een extra term die niet van
de temperatuur afhing. Bij het absolute nulpunt resteerde er dus een nulpuntsenergie.
Met dat enigmatische begrip, door Onnes aangeduid als ‘hypothese in het kwadraat’
en waar theoretische fysici pas na de geboorte van de quantummechanica in
1925-1926 vat op kregen, zou Keesom aan de haal gaan.
Maar pas nadat Einstein zich erover had ontfermd. Maart 1913 publiceerde deze
- ter afwisseling van zijn titanenworsteling met de zwaartekracht die twee jaar later
zou uitmonden in de Algemene Relativiteitstheorie - samen met de promovendus
Otto Stern in Annalen der Physik een artikel dat breed aandacht trok en waarvan
45
hij snel spijt zou krijgen. ‘Einige Argumente für die Annahme einer molekularen
Agitation beim absoluten Nullpunkt’ heette het, en het bood een benaderingsformule
voor de soortelijke warmte van waterstofgas die heel aardig klopte met de lage
temperaturenmetingen die Nernsts medewerker Arnold Eucken in 1912 had
46
gepubliceerd. Sleutel tot dit succes: de nulpuntsenergie. Weglating van deze term
resulteerde in een theoretische soortelijke-warmtecurve die er totaal naast zat. In
1911 had Nernst al een simpele quantumformule afgeleid voor de soortelijke warmte
van tweeatomige moleculen, rekening houdend met hun rotaties, maar ook die kon
niet uit de voeten met de resultaten van Eucken.
De vraag was hoe rotatie-energie van moleculen dan wél gequantiseerd moest
worden. Einstein ging er gemakshalve van uit dat alle moleculen met

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

449
dezelfde frequentie roteerden en gaf ze de gemiddelde energie mee volgens Plancks
tweede quantumhypothese, dus inclusief een nulpuntsterm. Voor de soortelijke
warmte van waterstofgas leek dat prima uit te pakken. Niettemin wrong het dat
Planck het over oscillatoren had en niet over rotators. Paul Ehrenfest leverde scherpe
kritiek, kwam met een alternatief dat net zo goed met de Berlijnse metingen uit de
voeten kon en het eind van het liedje was dat Einstein het gewraakte artikel tijdens
een discussie op het tweede Solvay-congres, herfst 1913, introk. Nulpuntsenergie
had voor hem afgedaan, ook al omdat deze op gespannen voet zou staan met
supergeleiding, en in een brief aan Ehrenfest verklaarde Einstein het idee november
47
1913 ‘mausetot’. ‘Herr Keesom hat ihren Zustand noch arg verschlimmert,’ schreef
Einstein naar zijn Leidse collega, ‘trotzdem er doch redlich bemüht war ihren Zustand
48
zu verbessern.’
Inderdaad had Keesom nulpuntsenergie lang niet afgeschreven. April 1913 brak
hij een lans voor de realiteit van nulpuntsenergie op het Wolfskehl-congres in
Göttingen, een lezingenserie over ‘kinetische theorie van de materie’ op touw gezet
door de wiskundige David Hilbert. Sprekers tijdens deze Gaswoche waren Planck,
49
Debije, Nernst, Smoluchowski (van de opalescentie), Sommerfeld en Lorentz. In
Göttingen gaf Keesom, bij alle lezingen aanwezig, tijdens de discussies een
voorproefje van de theoretische onderzoekingen die hij de maand erop aan de
Akademie zou aanbieden.
Na de voordracht van Planck stelde Keesom het quantiseren van de
50
translatiebeweging van eenatomige moleculen aan de orde, met name bij helium.
Dat kunststukje was voorjaar 1912 klaargespeeld door Hugo Tetrode, een
51
Amsterdams wonderkind dat toen in Leipzig studeerde. Amper zeventien jaar oud,
publiceerde de schuwe Tetrode - van wie het verhaal gaat dat hij het duo Einstein
en Ehrenfest, dat hem in Amsterdam opzocht, via zijn dienstbode met een ‘meneer
ontvangt niet’ wegstuurde - in Annalen der Physik een verbluffend artikel waarin hij
een ideaal eenatomig gas energiequanta liet uitwisselen met de ermee in evenwicht
52
verkerende straling. De moleculaire beweging werd daartoe in zekere zin opgevat
als een stelsel staande golven.
Die aanpak (Otto Sackur deed terzelfder tijd iets vergelijkbaars) leidde, aldus
o

Keesom in Göttingen, in het geval van helium van 0 C en 1 atmosfeer tot een
afwijking van de wet van Boyle van 1,8 procent. Onnes had in 1907 een afwijking
van 0,05 procent gemeten, en wel de andere kant op. Toepassing van Tetrodes
aanpak maar dan mét nulpuntsenergie bracht Keesom tot een berekende afwijking
van 0,012 procent, qua grootteorde raak en bovendien de goede kant op. Voor de
o

samendrukbaarheid van helium tussen o en 100 C hetzelfde laken een pak. Dit
alles ontlokte Keesom in Göttingen de
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uitspraak dat ideale eenatomige gassen ‘waarschijnlijk’ nulpuntsenergie bezaten.
Te kort door de bocht, vond theoretisch fysicus Arnold Sommerfeld. Keesoms aanpak
was op het eerste gezicht ‘aanlokkelijk’, reageerde de Duitser vier dagen later in
zijn eigen lezing, om er in één adem aan toe te voegen dat hij ‘ernstige bedenkingen’
had.
Nulpuntsenergie deed vooral van zich spreken in het Leidse magnetische
onderzoek. Op het Parijse koudecongres van 1908 had de Zwitser Pierre Weiss,
pionier op dit gebied van fysica, tijdens een gesprek met Onnes gedaan gekregen
dat hij in Leiden zijn onderzoek tot vloeibare waterstoftemperaturen mocht uitbreiden.
Uit Zürich nam hij zijn 132 kilo zware elektromagneet mee. Aansluitend kwam Weiss
assistent Albert Perrier diverse keren naar Leiden om het magnetisch onderzoek
voort te zetten. Onnes vond het allemaal zo interessant en vernieuwend dat hij in
1912 zijn assistent Oosterhuis op het onderwerp zette. Hetzelfde jaar bestelde hij
bij Machinenfabrik Oerlikon bei Zürich voor 8280 Zwitserse franken (ongeveer 4000
gulden) een elektromagneet van het Weiss-type. Die had speciale poolschoenen
en duizend holle koperen windingen waardoor als in een tuinslang koelwater
53
circuleerde. De zomer van 1913 werd hij afgeleverd. Het gevaarte woog een ton,
rustte op een draaibaar onderstel op wielen, haalde 50.000 gauss en was daarmee
dubbel zo sterk als het leenexemplaar van 1910. Parallel aan de experimenten, die
de periode 1910-1914 veertien ‘Magnetische onderzoekingen’ opleverden, ondernam
Keesom drie ‘wilde’ theoretische exercities. Met Onnes zegen: het ‘moest’ gedaan
54
worden en het was ook nog eens ‘vruchtbaar’.
55
Het Leidse magnetische onderzoek concentreerde zich op de wet van Curie. In
1895 had Pierre Curie (de echtgenoot van Marie; in 1906 omgekomen) experimenteel
vastgesteld dat de magnetische susceptibiliteit, de grootheid die aangeeft hoe sterk
magnetische atomen (moleculen) gericht worden door een uitwendig magnetisch
veld, omgekeerd evenredig loopt met de temperatuur. De onderliggende theorie
dateert van 1905 en is van de hand van Paul Langevin. Alles draait om de balans
tussen twee conflicterende neigingen. Allereerst zet de temperatuurbeweging de
magnetische moleculen aan tot willekeurige oriëntaties, en wel des te krachtiger
naarmate de temperatuur hoger is. Tegenover die neiging tot wanorde staat de orde
die het uitwendige magnetische veld probeert te scheppen: dat wil de magneetassen
van de moleculen één kant op trekken, zoals het aardmagnetisch veld
kompasnaaldjes richt. Via een statistische aanpak valt het gemiddelde evenwicht
uit te rekenen, wat Langevin op de wet van Curie deed uitkomen.
Maar die wet klopte lang niet altijd. Vooral bij lage temperaturen manifesteerden
zich afwijkingen, vandaar dat Leiden in beeld kwam. In 1907
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kwam Weiss met zijn hypothese van het moleculaire veld, volgens welke beneden
een zekere temperatuur (per stof verschillend) de magnetische moleculen via hun
onderlinge wisselwerking elkaar spontaan gericht kunnen houden. Boven die
Curie-temperatuur is de stof paramagnetisch (en volgt de susceptibiliteit de wet van
Curie-Weiss), eronder is hij ferromagnetisch. Voorbeelden zijn magnetiet, ijzer,
kobalt en nikkel. Het Leidse magnetische onderzoek richtte zich verder op vloeibare
en vaste zuurstof en op paramagnetische stoffen als ijzersulfaat, gadoliniumsulfaat,
56
mangaanchloride en platina.
Juni 1913 zette Oosterhuis zich aan de taak de afwijkingen van de wet van Curie
57
bij lage temperaturen te verklaren. Hij redeneerde als volgt. Volgens de theorie
van Langevin is de susceptibiliteit omgekeerd evenredig met de rotatie-energie van
de moleculen. Gezien de grote afwijkingen deugt die aanname niet. Dus ligt het
voor de hand hem te laten vallen en iets anders te proberen. Wat is er dan logischer
de formule voor de gemiddelde rotatieenergie van Einstein en Stern te nemen,
inclusief de nulpuntsenergie? Oosterhuis werkte de nieuwe aanpak van het
paramagnetisme uit - voor het gemak aannemend dat ook in een vaste stof de
magnetische moleculen vrijuit kunnen draaien - en vond dat in het geval van
mangaansulfaat de afwijkingen van de wet van Curie tot temperaturen van vloeibare
waterstof aan toe er goed mee te verklaren waren. Weer een belangrijk argument
58
voor het bestaan van nulpuntsenergie, constateerde Keesom tevreden.
Intussen liet Keesom de nulpuntsenergie los op de theorie van het
ferromagnetisme. Het idee van staande golven uit de quantumtheorie voor
eenatomige ideale gassen gebruikte hij ook bij roterende moleculen. Ehrenfests
berekeningen met individuele rotators vielen bij Keesom verkeerd: bij afwezigheid
van een kracht ging iedere vergelijking met Planckse oscillatoren mank. Analoog
aan Debije gaven staande golven een spectrum van frequenties, in plaats van de
ene bij Einstein en Stern. Om uit te maken of zijn model deugde vroeg Keesom aan
Oosterhuis of deze in zijn theorie van het paramagnetisme ook het nieuwe model
wilde nalopen. Dat leidde tot theoretische uitkomsten die ongeveer even goed waren
als die op basis van de aanpak van Einstein en Stern. Wat Keesom sterkte in zijn
overtuiging dat het met de nulpuntsenergie, immers de overeenkomst van beide
modellen, wel goed moest zitten. Ook paste hij de staande golvenmethode toe op
59
de spontane magnetisatie bij ferromagnetisme. Voor magnetiet sloten Keesoms
theoretische uitkomsten overtuigend aan bij de metingen van Weiss en Kamerlingh
Onnes uit 1910. Voor nikkel klopte het iets minder maar toch dermate goed dat ze
de ‘overwegingen’ in de aanpak met staande golven en nulpuntsenergie, aldus de
auteur, ‘in hoofdlijnen’ ondersteunden.
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Medewerkers van het Natuurkundig Laboratorium in 1914. Staand van links naar rechts:
Willem Keesom, Sophus Weber, H.A. Kuijpers, August Crommelin. Zittend: Ekko Oosterhuis
en Heike Kamerlingh Onnes.

April 1914 ten slotte paste Keesom zijn theorie toe op paramagnetisme in een situatie
60
met een variabele afstand tussen de magnetische moleculen. Kamerlingh Onnes
en Perrier hadden februari dat jaar mengsels van vloeibare stikstof (niet magnetisch)
en zuurstof (wel magnetisch) doorgemeten en na analyse geconstateerd dat de
afwijkingen ten opzichte van de wet van Curie onverenigbaar waren met
nulpuntsenergie. Een negatief moleculair veld moest uitkomst bieden, aldus het
61
tweetal. Keesom bewees hun ongelijk door aan te tonen dat zijn aanpak met quanta
en nulpuntsenergie minstens zo goed werkte. In een brief aan Lorentz voorspelde
hij dat nulpuntsenergie de ‘gevoelige duw’ die ze te verduren zou hebben gekregen
in het volgende Akademieverslag ‘al reeds lang weer te boven [zou] zijn gekomen’.
‘Door mij op iets andere, en naar ik meen betere, wijze gevoerde berekeningen
geven n.l. als resultaat dat de genoemde waarnemingsresultaten zeer wel met de
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aanname eener nulpuntsenergie zijn te vereenigen.’
Om deze kwestie te beslissen stond in Leiden een serie magnetische én soortelijke
warmtemetingen aan alliages van nikkel (magnetisch) en koper (niet-magnetisch)
op stapel, maar door Keesoms vertrek naar Utrecht kwam het er niet van. Onnes,
die Keesom op het magnetisme zette vanwege ‘het wanhopig moeilijke om [daar]
den weg te vinden’, zag vol bewondering toe hoe de man die in zijn opdracht
‘onberispelijk [...] deducties’ voor elkaar
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kreeg, ‘ook waar het veld te raadselachtig wordt’ voeling houdende met de
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experimentele uitkomsten ‘door intuïtie vooruit tracht te komen’.
Zo leken de bewijzen voor nulpuntsenergie zich op te stapelen. De soortelijke
warmte van waterstofgas (Einstein en Stern), de afwijkingen van de wet van Curie
(Oosterhuis), het ferromagnetisme (Keesom), de invloed van de afstand tussen de
moleculen (Keesom): zonder nulpuntsenergie ging het niet, was de gedachte. Zelfs
retrospectief dienden zich aanwijzingen aan. Toen Jean Becquerel in 1908 in Leiden
de absorptiespectra van een aantal mineralen bij de temperatuur van vloeibare
waterstof bepaalde, was de werkhypothese dat de breedte van de absorptiebanden
omgekeerd evenredig liep met de snelheid van de moleculen. Uitgaande van een
nulpuntsenergie zou dat bij lage temperaturen spectraalbanden van constante dikte
moeten opleveren - precies wat Becquerel en Onnes zagen. ‘Men zou geneigd zijn
te beweren,’ aldus Keesom, ‘dat men bij die proeven met den spectroscoop de
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nulpuntssnelheid der moleculen direct constateert.’
Niet iedereen was gecharmeerd van Keesoms aanpak. Op 1 mei 1913 schreef
Lorentz, bij wie Keesom regelmatig aanklopte, ‘wat bezwaren’ te hebben tegen
diens ‘laatste werk’. Hij doelde op de inbreng tijdens het Wolfskehl-congres van de
week ervoor, en op Keesoms idee de quantumaanpak van het eenatomige ideale
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gas over te hevelen naar een systeem van vrije elektronen. Overigens deed de
conservator dat in zijn vrije tijd: ‘Prof. Onnes heeft bezwaar, dat ik op het laboratorium
me met andere dingen bezig houd dan daar aan de orde zijn, wat ik volkomen recht
vind.’ De ‘grondgedachte was vernuftig’ maar, waarschuwde Lorentz, ‘de uitwerking
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zal veel moeilijkheden geven.’ Een week later liet Wilhelm Wien, redacteur van
Annalen der Physik en ook in Göttingen van de partij, weten dat Keesoms idee om
achter de nulpuntsenergie van moleculen aan te gaan op ‘onoverkomelijke
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moeilijkheden’ zou stuiten, ‘zeker in geval van vaste stof’. In oktober sprak Keesom
over moleculaire rotatie-energie op het woensdagavond-colloquium bij Ehrenfest
thuis en ook in de Groenhovenstraat zal hij bestookt zijn met kritiek.
Lorentz liet de nulpuntsenergie-‘escapades’ meewegen in zijn advies wie in Utrecht
Debije moest opvolgen. Keesom, erkende hij, had van ‘menig experimenteeel
vastgesteld feit’ een ‘mooie en verrassende verklaring’ gegeven. ‘Maar, ging Lorentz
verder, ik mag niet verzwijgen dat ik tegen de grondslagen van Keesom's theorie
ernstige bedenkingen heb.’ De staande golven waren ‘moeilijk te verdedigen’ - eerst
stond er ‘niet’ maar dat had Lorentz doorgestreept - en ‘nog erger’ werd het als
Keesom die golven losliet op roterende moleculen, ‘magneculen’ en elektronen.
‘Hier is m.i. een zekere luchthartigheid niet te miskennen, waarvan het de vraag is
of zij
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door de uitkomsten voldoende kan worden verontschuldigd.’ Overigens was de
‘bedachtzaamheid’ van Ornstein ook niet alles: ‘De theoretische physica is nu
eenmaal in een stadium, waarin men zonder ietwat gewaagde en avontuurlijke
hypothesen niet veel verder schijnt te kunnen komen.’
De quantumtheorie had in Lorentz geen warm pleitbezorger. Voor de
vacuture-Debije werd ook Niels Bohr genoemd, de man die in 1913 (toen hij nog
bij Rutherford in Manchester werkte) met drie artikelen het waterstofatoom en zijn
lijnenspectrum verklaarde - een enorme doorbraak. In een tijd dat quantumtheorie
nog een moeras was, noemde Lorentz de Deen ‘een van de beste
vertegenwoordigers van de “avontuurlijke” richting’. Eigenlijk vond Lorentz het
Bohratoom ‘te ver gedreven speculatie’ maar hij moest toegeven dat het met de
Balmerreeks (een serie spectraallijnen van waterstof) prima uit de voeten kon. ‘Het
wekt de gedachte dat er in Bohr's theorie toch wel iets goeds moet zijn.’ Maar voor
Utrecht was Bohr niet geschikt. ‘Het is zeer goed mogelijk dat hij later zeer uitblinkt,
maar na het gezegde zal het U toch niet verwonderen dat ik thans niet durf
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aanbevelen, hem boven de Nederlandsche kandidaten te stellen.’
Kortom, over quantumtheorie, inclusief nulpuntsenergie, bestond in de jaren
1911-1915 lang geen consensus en de verwarring was groot. Einstein mocht de
nulpuntsenergie dood verklaard hebben, Planck stond ook in 1915 nog vierkant
achter zijn geesteskind. ‘Ik ben bijna klaar met een verbeterde formulering van de
quantenhypothese toegepast op warmtestraling,’ schreef hij Kamerlingh Onnes (die
hem had gefeliciteerd met zijn Pour le Mérite-orde voor wetenschap en kunst). ‘Dat
het zonder nulpuntsenergie niet gaat, daarvan ben ik nu meer overtuigd dan ooit.
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Ja, ik geloof er de sterkste bewijzen voor te hebben.’ Weliswaar won de aanpak
van Bohr met zijn afgepaste energiesprongen steeds meer terrein, maar pas in de
jaren twintig had de theorie van Planck met nulpuntsenergie echt afgedaan.
Plancks brief aan Onnes kon niet verhinderen dat in Leiden na 1914 de
nulpuntsenergie uit de gratie raakte. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan
de samenwerking met Perrier, Oosterhuis vertrok naar Philips, Keesom ging naar
Utrecht, en geplande magnetische en soortelijke warmtemetingen aan legeringen
van koper en nikkel gingen op de lange baan. Nulpuntsenergie was niet langer een
issue. Toch was er meer aan de hand. Oktober 1920 organiseerde Onnes ter
opluistering van Einsteins aantreden als bijzonder hoogleraar in Leiden een
miniconferentie over de theorie van het magnetisme. Deelnemers waren Lorentz,
Ehrenfest, Einstein, Kuenen, Langevin, Weiss, Keesom en Onnes. Die bijeenkomst
lag aan de basis van een rapport voor het derde Solvay-congres van april 1921.
Dat vormde tevens het programma voor een nieuwe serie Leidse magnetische
metingen: Para-
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magnétisme aux basses températures. Opvallend genoeg zweeg Onnes de
nulpuntsenergie dood en had hij het alleen nog maar over al dan niet negatieve
moleculaire velden - in 1914 oordeelde hij nog dat Keesoms aanpak met
nulpuntsenergie minstens zo goed was, zo niet beter. Ook Weiss maakte in zijn
magnetismeartikel in het gedenkboek bij Onnes' veertigjarig professoraat geen
melding van nulpuntsenergie.
Het terugvallen op een rammelend klassiek idee (het negatieve moleculaire veld),
ten nadele van een quantumaanpak, is opmerkelijk. Wellicht hebben Lorentz en
Ehrenfest Onnes ervan overtuigd dat Keesoms theoretische manieren niet deugden.
Na afloop van de Leidse magnetismeconferentie vroeg Onnes zijn vroegere steun
en toeverlaat een bepaald aspect van het moleculaire veld door te rekenen voor
het geval van vloeibare zuurstof. Trouw bracht Keesom de opdracht tot een goed
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einde, resulterend in een stukje voor de Akademie. In de inleidende paragraaf
kwamen de oorzaken van afwijkingen van de wet van Curie aan de orde. Vier
mogelijkheden passeerden de revue, met het moleculaire veld en de nulpuntsenergie
als enige serieuze. Keesom ging een bespreking van pro's en contra's van beide
alternatieven uit de weg, maar kon het niet laten in een voetnoot de internationale
status van nulpuntsenergie aan de orde te stellen. Uit Annalen der Physik van 1916
en 1917 citeerde hij artikelen waarin nulpuntsenergie op basis van nieuwe
quantumtheorie was uitgewerkt. Ook meende Keesom te weten dat Paul Langevin
voorstander was.
Kortom, nulpuntsenergie was lang niet dood. Integendeel. Nulpuntsenergie
overleefde de tweede quantumtheorie van Planck en vond halverwege de jaren
twintig vaste grond - ook in het magnetisme - in de quantummechanica.
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29 Suprageleiding
De ontdekking van supergeleiding had weinig heroïsch. In tegenstelling tot vloeibaar
helium, dat na een lange aanloop op de natuur was bevochten, kwam de
supergeleiding van kwik uit de lucht vallen. Niemand had erom gevraagd, niemand
die begreep wat er aan de hand was. Ooggetuigeverslagen ontbreken,
waarneemboekjes zijn verloren gegaan. Ditmaal geen Bé die haar man te midden
van vacuümpompen en cryostaten brood voerde, geen gelukwensen van collega's,
geen meeslepend Akademieartikel zoals juli 1908 over vloeibaar helium. In plaats
daarvan voorlopige berichten zonder sprekende details, een soms afwezige Onnes
die de waarnemingen van metaalweerstanden overliet aan zijn assistent en geen
brieven aan Van der Waals of Zeeman die in geuren en kleuren uiting gaven van
iets idioots bij bevroren kwik van 4,19 kelvin.
Het verhaal van de ontdekking van supergeleiding mag in 1911 niet opgetekend
zijn, informatie uit de tweede hand is wel voorhanden. Zo kreeg Jacobus de Nobel,
die in 1931 als student natuurkunde in het cryogeen laboratorium zijn intrede deed,
opklom tot lector en zijn leven lang Leiden trouw zou blijven, van Gerrit Jan Flim de
1
gebeurtenissen van april 1911 in geuren en kleuren te horen. En inderdaad: weinig
heldendom, meer geluk dan wijsheid en een hoofdrol voor een dommelende
instrumentmakersleerling. Waarbij natuurlijk het risico bestaat dat het verhaal is
aangedikt.
De metingen van de elektrische weerstand van bevroren kwik bij
heliumtemperaturen pasten in het programma van het Natuurkundig Laboratorium.
Gilles Holst, Onnes' assistent, zat aan de knoppen, Onnes en Flim aan de kranen.
Ook assistent Cornelis Dorsman was bij het onderzoek naar elektrische weerstand
betrokken. In eerste instantie werkte Onnes met een U-vormig buisje kwik, met aan
beide uiteinden platinatoevoerdraden. De weerstand van de kwikdraad werd gemeten
met een Wheatstonebrug. De heliumcryostaat stond in lokaal E'; de
spiegelgalvanometer (met een lichtstraal als ‘wijzer’ die in het donker werd afgelezen)
in de magnetische zaal 1 tientallen meters verderop. Het heliumbad was een zaak
van Flim, terwijl Holst in 1 de lichtvlek op de schaalverdeling op de muur volgde, de
brug-
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schakeling bijregelde en bij evenwicht weerstandswaarden noteerde. Via een
spreekbuis gaven de heren elkaar commando's.
De temperatuur in de heliumcryostaat werd ingesteld door het vloeistofbad al dan
niet krachtig af te pompen. Om te voorkomen dat kostbaar heliumgas onverhoopt
zou weglekken, werd de heliumdruk altijd iets onder de luchtdruk gehouden.
Binnenstromende lucht in geval van een lek zou dat lek via bevriezing onmiddellijk
dichten. Fijnregeling van een kraan in de pompleiding hield de gewenste onderdruk
op peil. Een duf karweitje dat, aldus het verhaal van De Nobel, neerkwam op het
turen naar een oliemanometer en het bedienen van een hendel zodra het olieniveau
veranderde. Typisch iets voor een instrumentmakersleerling die uit een werkplaats
was geplukt.
Tot misnoegen van Holst, Onnes en de overige betrokkenen bleek de weerstand
van kwik bij heliumtemperaturen nul. Onmiddellijk dacht men aan kortsluiting in de
bedrading in de cryostaat. De metingen, aldus het verhaal van De Nobel, werden
herhaald, wat minstens een week wachten op een nieuwe run van de
heliumliquefactor inhield, maar de kortsluiting keerde steeds terug. Daarop werd de
U vervangen door een W, met platinadraden aan alle vijf de ‘punten’. Dat gaf de
mogelijkheid de weerstand van vier stukjes kwikdraad onafhankelijk van elkaar te
bepalen. Vier keer kortsluiting! Wat was er in vredesnaam aan de hand? De oplossing
diende zich pas aan toen de ‘blauwe jongen’ van de oliemanometer de fout inging.
Hij dommelde weg, met als gevolg dat langzaam maar zeker de druk in de
heliumcryostaat opliep en de temperatuur steeg van iets onder 4 kelvin tot het
kookpunt van helium, 4,25 kelvin. Op een gegeven moment werd de
sprongtemperatuur, boven welke de weerstand van een supergeleider terugkeert,
gepasseerd en zag Holst in 1 zijn galvanometer opeens een zwieper maken. Het
kwartje viel, Leiden had de supergeleiding ontdekt. - Een mooi verhaal, maar de
stap van de U naar de W is in de publicaties niet terug te vinden en zou er wel eens
bij gefantaseerd kunnen zijn.

Meer dan thermometrie
Met weerstandsmetingen aan metalen had Leiden ruime ervaring: draden van platina
en goud, geijkt met gasthermometers, deden sinds 1902 dienst als thermometer.
Na de liquefactie van helium, juli 1908, lag het voor de hand dit onderzoeksgebied
uit te breiden naar temperaturen van 4,2 kelvin en lager. Daartoe moest wel - in
afwachting van een aparte heliumcryostaat - de ruimte met vloeibaar helium worden
vergroot, om gas- en weerstandsthermometer alsmede dilatometer (ter bepaling
van de dichtheid) er überhaupt kwijt te kunnen. December 1910 ging met deze
aangepaste lique-
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factor de serie ‘Verdere proeven met vloeibaar helium’ van start. Ideaal was het
niet. Zo was er geen ruimte voor een roerder, zodat de temperatuurcontrole in het
bad te wensen overliet. Niettemin gaven de waarnemingen een intrigerend verloop
te zien van de dichtheid van vloeibaar helium tegen de temperatuur en ook de
weerstand van platina had bij heliumtemperaturen een verrassing in petto.
De theorie van het geleidingsvermogen van metalen maakte in 1900 een sprong
voorwaarts toen de Duitser Paul Drude de kinetische gastheorie op elektronen in
2
metalen toepaste. De geleiding in een metaal kwam in zijn aanpak voor rekening
van een elektronengas: vrije elektronen die al botsend tegen de atomen door het
metaal bewogen en bij spanningsverschil één kant op gaan. Drude wist af te leiden
dat het geleidingsvermogen omgekeerd evenredig was met de absolute temperatuur.
Dus zou de elektrische weerstand (het omgekeerde van het geleidingsvermogen)
bij dalende temperatuur lineair af moeten nemen, om bij het absolute nulpunt gelijk
aan nul te worden. Probleem met dit resultaat was dat experimenten, onder anderen
van Dewar, gekromde curven te zien gaven. Leidse weerstandmetingen van Meilink
en Clay, uitgevoerd in de periode 1902-1908, bevestigden dat beeld.
De elektronentheorie behoefde dus aanpassing. In 1901 kwam lord Kelvin met
een gewijzigde theorie waarin de weerstand bij temperatuurdaling een minimum
doorliep, om bij het naderen van het absolute nulpunt naar oneindig te schieten.
Kelvin publiceerde zijn artikel in het jubileumboek ter gelegenheid van Bosscha's
emeritaat (en vervolgens in Philosophical Magazine) op uitnodiging van Onnes, die
3
de bijdragen coördineerde. Volgens de Brit zouden elektrische krachten bij voldoend
lage temperaturen het ‘losplukken’ van electrions (Kelvins benaming voor
ladingdragers) van de atomen beletten. Bij temperatuurstijging, aldus Kelvin, daalde
in eerste instantie de weerstand door toedoen van weggeschoten electrions. Was
het te warm, dan trilden de atomen door hun thermische beweging zo hevig dat er
voor de electrions geen doorkomen meer aan was en de weerstand weer opliep.
Dus nam de weerstand bij zekere temperatuur een minimum aan.
In zijn rectorale rede van 1904 omarmde Onnes dit idee, al verkoos hij de
dynamiden van Philipp Lenard (Heidelberg) boven Kelvins electrions. Dynamiden,
de bouwstenen van het atoom, waren ‘uiterst klein ten opzichte van hun onderlingen
afstand, en weder bestaande uit twee electrisch tegengesteld geladen deeltjes, die
als eene planeet en haar satelliet samengaan’. Vrije elektronen, ‘de kometen van
de atomen’, bewogen zich in Lenards theorie (gepubliceerd in 1903) van het ene
atoom naar het andere ‘als de moleculen van een gas of damp’. Bij temperatuurdaling
verminderde de

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

459
snelheid der vrije elektronen, zodat ze minder vaak tegen de dynamiden botsten
en de weerstand afnam. Maar aan die daling kwam een eind zodra ‘de damp van
electronen, die de ruimte van het metaal vult, bij lagere temperatuur meer en meer
op de atomen neerslaat’. Vandaar dat de weerstand een minimum doorliep, ‘zooals
Kelvin het eerst heeft uitgesproken’, terwijl bij het absolute nulpunt ‘een metaal even
als glas volstrekt niet meer zou geleiden’. ‘[D]e electriciteit zou als 't ware in het
metaal gestold zijn.’ Een alternatieve manier om ‘de komentenaard’ van elektronen
4
op te heffen bood het plaatsen van het metaal in een magnetisch veld.
Het probleem met de theorie van Kelvin/Lenard was dat het minimum in de
weerstand door niemand was waargenomen. De waarden van Onnes' platina- en
goudweerstanden mochten bij lage temperaturen afvlakken, een minimum was wat
anders en de vraag of de weerstand bij het absolute nulpunt naar oneindig ging of
naar nul, lag in 1910 nog open. Sinds Leidse weerstandsmetingen in vloeibare
waterstof mogelijk waren neigde Onnes, in navolging van Dewar, tot de tweede
opvatting. Zekerheid moest komen van het experiment. Het was dus meer dan
thermometrie alleen die Onnes nieuwsgierig maakte naar weerstandswaarden in
vloeibaar helium.
De metingen van december 1910 aan platinadraad PtB, eerder (juni 1907) door
Jacob Clay in het waterstofgebied geijkt, gaven een verrassing te zien: geen
5
minimum, geen afname richting nul maar een lagere waarde die constant bleef.
Hoe viel dat te duiden? Onnes kwam tot de conclusie dat aanwezige
verontreinigingen in het platina een temperatuuronafhankelijke restweerstand
veroorzaakten, en dat zuiver platina bij heliumtemperaturen een weerstand nul zou
hebben. In april constateerde Onnes bij een gouddraad tussen 4,2 en 1,5 kelvin
eveneens een stabiele restwaarde. Eerder had Clay bij goud vastgesteld dat de
weerstand lager lag als de draad minder verontreinigingen bevatte. 100 procent
zuivere metalen, zo leek het, waren al bij 4,2 kelvin perfecte stroomgeleiders.
Het minimum van Kelvin, inclusief neerslaande elektronendamp bij nog grotere
koude, kon in de kachel, zoveel was duidelijk. Ter verklaring van het ‘opmerkelijke
dalen van de weerstand tot zoo goed als nul’ bij 4,2 kelvin, en het nul blijven bij nog
lagere temperatuur, zocht Onnes zijn heil bij de quantumtheorie van Planck.
Uitgangspunt waren de vibratoren uit Einsteins theorie van de soortelijke warmte
en een potpourri van Planck, elektronentheorie en Einstein leverde een formule op
o

voor het geleidingsvermogen (ten opzichte van dat bij 0 C) tegen de temperatuur.
Bij lage temperaturen vroren niet de elektronen vast maar de vibratoren, alles in
samenhang met hun frequentie. De grootte van die frequentie volgde uit
soortelijke-warmtebepalingen, zoals Nernst had laten zien.
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Proefopzet ter bepaling van de weerstand van kwik, resulterend in de ontdekking in april
1911 van de supergeleiding beneden 4,2 kelvin. Het bevroren kwik zit in een serie nauwe
glazen capillairs die in de heliumcryostaat hangen, voorzien van elektrische toe- en
afvoerdraden om spanning en stroomsterkte te meten.
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De hypothese van het praktisch wegvallen van de weerstand van een zuiver metaal
6
bij zeer lage temperatuur werd april 1911 getoetst in een proef met kwik. Dat metaal
was zeer zuiver te krijgen via herhaalde destillatie in vacuüm. Het aldus behandelde
kwik werd overgeheveld in een zigzag-gebogen glazen capillair met een inwendige
7
diameter van slechts 0,05 mm en een hoogte van 20 cm. Omdat kwik bij bevriezing
krimpt, waren op de bovenbochten van het capillair kwikreservoirtjes (‘hoofdjes’)
bevestigd die via extra toevoer verhinderden dat het kwik bij het stollen (er werd
uiterst behoedzaam met vloeibare lucht van onder naar boven gekoeld) van het
glas losscheurde. Vaak brak de draad alsnog, maar soms lukte het om een kwikdraad
van voldoend grote weerstand te maken, in de praktijk in de orde van honderd Ohm
o

o

bij 0 C (een geëxtrapoleerde waarde; kwik smelt bij -39 C).
Die kwikdraadconstructie paste, ook als de zeven U-vormige capillairen op rij tot
een cilindermantel waren gebogen, met geen mogelijkheid in de heliumliquefactor,
dus was het wachten op de aparte heliumcryostaat. April 1911 kwam die gereed met roerder - en werd het weerstandsonderzoek hervat met draden van kwik en
goud. De trillingsfrequentie van de vibratoren van kwik bepaalde Onnes via
toepassing van een soort wet van overeenstemmende toestanden voor metalen,
met het smeltpunt als overeenstemmende temperatuur. Het leidde tot de voorspelling
dat bij 4,2 kelvin de weerstand van de kwikdraad vergeleken met de waarde bij
waterstoftemperaturen fors zou dalen maar niettemin meetbaar zou blijven. Bij
verdere temperatuurverlaging, zo was de verwachting, zou de weerstand verder
afnemen, om bij 1,5 kelvin onmeetbaar klein te worden. Niet lang daarna kwam
Onnes erachter dat Lindemann in Berlijn ‘op grond van meer gespecialiseerde
voorstellingen’ in 1910 een veel hogere waarde van de frequentie had afgeleid,
terwijl juist de Leidse waarde de proef met kwik ‘bijzonder uitlokkend maakte’. Het
had dus weinig gescheeld of Onnes, een man die de literatuur goed volgde (of
Keesom daartoe de opdracht gaf) had van kwik afgezien. ‘[M]isschien is [het] toch
8
gelukkig te achten, dat ik deze niet gekend heb.’
9
De ‘voorlopige’ Akademiemededeling van april, waarvoor ‘alle aanleiding’ was,
gaf de volgende uitkomsten voor de weerstand van kwik (steeds in verhouding tot
de waarde bij 273 kelvin): 0,034 bij 13,9 kelvin, 0,0013 bij 4,3 kelvin en minder dan
0,0001 bij 3 kelvin. ‘Het experimenteele feit, dat men een zuiver metaal in den
toestand kan brengen waarbij de galvanische weerstand nul is geworden, althans
niet merkbaar daarvan verschilt, is zeker op zichzelf van groot belang,’ aldus Onnes.
Om eraan toe te voegen dat zijn idee van Planckse vibratoren als bepalende factor
voor de weerstand van metalen ‘belangrijken steun’ had gekregen. En er was meer.
De frequentie
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Grafiek waarin voor diverse metaaldraden (goud, lood, kwik) de weerstand R uitstaat tegen
de temperatuur. Bij kwik is sprake van een plotseling wegvallen van de weerstand bij 4,2
kelvin: supergeleiding.

van de kwikatomen correspondeerde met een golflengte van 0,5 mm, ‘terwijl Rubens
[PTR, Berlijn] juist dezer dagen heeft gevonden, dat een kwiklamp uiterst langgolvige
trillingen afgeeft, die ongeveer 0,3 m.m. golflengte hebben’. Zo werd bij metalen
‘onverwacht een brug gelegd’ tussen temperatuurafhankelijkheid van de weerstand
en langgolvige emissie. Intrigerende en opwindende fysica.
Een maand later had Onnes de weerstand van de kwikdraad nog eens
overgemeten met de ‘methode van de overelkaargrijpende nevensluiting door een
10
differentiaal galvanometer’, die nauwkeuriger uitkomsten opleverde. Bij 3 kelvin
bleek de weerstand onder de 0,000003 Ohm te liggen, minder dan een tienmiljoenste
o

van de waarde bij 0 C (39,7 Ohm). Überhaupt meetbaar was de weerstand vanaf
temperaturen iets boven 4,2 kelvin. November 1911 kwam Onnes terug op de
weerstandssprong, die sneller verliep dan zijn vibratorenformule aankon. Eerder
die maand, op het eerste Solvay-congres, had Paul Langevin geïnformeerd of het
kwik bij het sprongpunt soms geen modificatie onderging, bijvoorbeeld een andere
kristalstructuur (allotropie). Metingen van de soortelijke warmte en het
warmtegeleidingsvermogen van kwik stonden op stapel - ze gaven geen sprong te
zien - en voorlopig hield Onnes het erop dat vooral een hogere frequentie van de
kwikvibratoren beneden 4,2 kelvin voor de sterk dalende weerstand verantwoordelijk
was.
Het is aardig de drie titels van de eerste Verslagen over supergeleiding op een
rijtje te zetten: ‘De weerstand van zuiver kwik bij heliumtemperaturen’ (april), ‘het
verdwijnen van de weerstand van kwik’ (mei) en ‘de sprong bij het verdwijnen van
den weerstand bij kwik’ (november). Stap voor stap, echt Onnes.
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Intussen stond Onnes' hoofd naar iets anders: toen hij bij 3,5 kelvin voor de
kwikweerstand een bovengrens wilde vaststellen en een flinke stroom door de zeven
11
U's joeg, vielen hem ‘bijzonderheden’ op, zoals hij veelbetekenend opmerkte. In
zijn reguliere kerstbrief aan Waldemar Voigt in Göttingen zei Onnes dat de afname
12
van de weerstand van kwik hem nog ‘een groot raadsel’ was.
Ruim een jaar verstreek eer het volgende artikel over supergeleiding het licht zag.
December 1911 had Onnes weliswaar deel VII in de serie ‘Over den galvanische
weerstand bij zuivere metalen’, getiteld ‘de beweging der electriciteit door kwik
o

beneden 4. 19 K’, aangeboden maar nadat de publicatie al was doorgeschoven
naar het Akademieverslag van januari trok hij het artikel terug. Onnes was de
bijzonderheden nog niet de baas, zoveel was duidelijk. Deel VII verscheen nu in
afleveringen in februari, maart en mei 1913 en uit de omvang, bijna veertig bladzijden,
13
mag blijken dat Onnes flink heeft zitten zwoegen op zijn bevroren kwik. Theoretische
bespiegelingen over vibratoren moesten wijken voor een taai experimenteel gevecht.
Dat gevecht werd extra bemoeilijkt omdat vloeibaar helium zelf al last genoeg gaf.
In de loop van 1912 lekte door een fout al het helium weg en moest hij wachten tot
de Welsbach Light Company hem opnieuw te hulp schoot.
De inleidende paragraaf van Mededeling 133 bevat een karakteristiek verslag
van de toestand in kamer E':
Een dag van proefneming met vloeibaar helium eischt veel
voorbereiding en gaf toen de hier behandelde proeven verricht werden
en de laatste verbeteringen in de heliumciculatie nog niet waren
aangebracht, slechts weinige uren gelegenheid tot de beoogde proeven.
Om dan nauwkeurige metingen met het vloeibare helium te kunnen
verrichten moet men vooraf een programma opgemaakt hebben, dat op
den dag der proefneming juist als vastgesteld, vlug moet worden
afgewerkt. Wijziging der proeven naar aanleiding van hetgeen men
opmerkte moet meestal op een volgenden dag, waarop weder vloeibaar
helium beschikbaar was, worden uitgesteld. Allicht was dan door
tegenspoed bij het veel zorg en kunstvaardigheid eischende inrichten van
de weerstanden, de heliumtoestel voor andere proeven in gebruik
genomen. En wanneer dan eindelijk tot de proef kon worden overgegaan
bezweek soms [...] de weerstand doordat bij het bevriezen de fijne
kwikdraad in een der capillairen zich scheidde, en was alle voorbereiding
verloren werk. Het opsporen en elimineeren van de reden van
onverwachte en misleidende storingen [warmteontwikkeling in
toevoerdraden en het optreden van thermospanningen tussen kwikbenen]
14
heeft onder deze omstandigheden een langen tijd in beslag genomen.
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In de loop van 1912 schoof de restweerstand in de ‘suprageleidende toestand’,
zoals Onnes het nieuwe effect doopte, verder omlaag. Bij 2,45 kelvin was de
o

weerstand van een kwikdraad (hoogstens) 0,2 miljardste deel van die bij o C. Om
die grenswaarde vast te stellen werd de stroom zo hoog mogelijk gemaakt. De vraag
of de weerstand van een supergeleider echt nul was, of dat er sprake was van een
‘microrestweerstand’, bleef onbeantwoord. Werd de stroom te hoog, dan verdween
de supergeleiding, zich uitend in warmteontwikkeling in het kwik. Die maximale
stroom hing af van de configuratie van de draad en nam toe bij lagere temperatuur.
2

Sommige draden haalden in afgepompt helium 1200 ampère per mm . Tot zijn
verbazing ontdekte Onnes dat kwik dat verontreinigd was met goud, cadmium of
amalgaam ook een supergeleider was - alle inspanningen het kwik te zuiveren
bleken achteraf verspilde moeite. Ten slotte werd vastgesteld dat boven het
sprongpunt de wet van Ohm gold.
December 1912 kreeg kwik als supergeleider gezelschap van tin en lood, metalen
met sprongtemperaturen van 3,78 en circa 6 kelvin (een cryostaat voor het
temperatuurgebied tussen vloeibaar helium en vloeibare waterstof was er nog niet).
Geamalgameerd tin werd supergeleidend bij 4,29 kelvin, opmerkelijk genoeg een
hogere sprongtemperatuur dan die van de bestanddelen tin en kwik. Tin en lood
15
zijn door Onnes lang niet zo breed onderzocht als kwik. Wel waren uit deze metalen
klosjes te wikkelen. Dat ging als volgt. Een messing kern werd met zuiver tin of lood
bekleed en op de draaibank cilindrisch afgedraaid. Uit die cilindermantel sneed een
2

beitel (een soort scheermesje) schroefvormig een draad van 0,01 mm die superieur
was aan een getrokken exemplaar. Uit 1,75 meter draad (aaneengesmolten stukken)
werden op glazen cilinders supergeleidende tin- of loodklosjes gewikkeld, met zijde
om de windingen van elkaar te isoleren.
70

2

Direct bij het eerste tinklosje -300 windingen van 1/ mm ; 1 cm hoog - deed zich
een verrassing voor. Terwijl een rechte draad van die dikte in vloeibaar helium 8
ampère kon hebben, was het tinspoeltje al bij 1 ampère zijn supergeleiding kwijt.
Onnes ging ervan uit dat eliminatie van ‘slechte plaatsen’ in het spoeltje (en dus
betere warmtegeleiding) alsnog een fors hogere grensstroom zou opleveren. Het
supergeleidende miniatuurklosje werd zo een ‘prototype van magneetklossen zonder
ijzer’. Trok een normale magneet bij hoge veldsterktes zo veel stroom dat
doorbranden dreigde (de ontwikkelde warmte kon niet snel genoeg weg), een
supergeleidende spoel had dat probleem niet. De droom van Jean Perrin - een
magneet van 100.000 gauss, gekoeld met vloeibare lucht - leek via supergeleiding
werkelijkheid te worden. In normale omstandigheden vergde zo'n monstermagneet
1500 liter vloeibare lucht per uur (of 700 liter waterstof) aan koeling, wat (nog

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

465
afgezien van technisch onmogelijkheden) de Perrin-magneet even duur maakte als
een oorlogsschip. Met een klos supergeleidend tin of lood was het opeens niet
langer gekkenwerk.
In zijn rapportage aan het derde internationale koudecongres in Chicago,
september 1913, rekende Onnes voor dat 10.000 gauss met een loodspoeltje van
1000 wikkelingen geen probleem hoefde te zijn, terwijl een spoeldiameter van 30
16
cm uitzicht gaf op 100.000 gauss. Wel vereiste dat formaat een grotere
heliumcryostaat en een krachtiger heliumliquefactor ‘die met betrekkelijk bescheiden
financiële steun in Leiden te realiseren zou zijn’ - prompt nam Claude in Chicago
het initiatief tot een inschrijving die het Leidse laboratorium 100.000 franc moest
opleveren. Wel wees Onnes op het effect dat een magnetisch veld de weerstand
van een stroomdraad vergroot - de tweede helft van 1912 deed Bengt Beckman in
17
Leiden uitvoerig onderzoek naar dit verschijnsel. Omdat Onnes ervan uitging dat
bij supergeleiders alleen sterke velden iets te zien zouden geven, werd bij het
Zwitserse Oerlikon een elektromagneet van 50 kilogauss besteld.
18
Over deze proeven werd februari 1914 bericht. Een loodklosje van 1000
70

2

windingen (1/ mm ) om een holle messingkern van 1 cm diameter werd inductievrij
gewikkeld (met dubbelgevouwen draad) zodat hij geen magneetveld opwekte. In
een extern magneetveld van 10 kilogauss verdween de supergeleiding en kreeg
het spoeltje opeens flinke weerstand. Bij 2 kelvin was het effect soortgelijk. Tegen
de verwachting in verdween de supergeleiding zelfs al bij veel lagere velden: bij
4,25 kelvin volstond 600 gauss, bij 2 kelvin was het iets meer. Tin had een nog lager
drempelveld. Wachten op de nieuwe elektromagneet was helemaal niet nodig
geweest! Hoe dan ook, het droombeeld van een supergeleidende magneet van
100.000 gauss lag in duigen.
Voor Onnes stond als een paal boven water dat ‘drempelveld’ en
‘sprongtemperatuur’ aan elkaar gekoppeld waren: in beide gevallen kreeg de draad
opeens weerstand. Ook de maximumstroom in een supergeleider kon ermee te
maken hebben. Die laatste gedachte werd niet uitgewerkt en zo miste Onnes een
kans voor open doel. In 1916 was het Francis Briggs Silsbee van het Bureau of
Standards in Washington die na nauwgezette analyse van Onnes' data als eerste
de ‘voor de hand liggende’ conclusie trok dat ‘de drempelwaarde [van de stroom]
precies die omvang heeft waarbij het magnetisch veld dat de stroom opwekt gelijk
19
is aan het kritische veld’. Anders gezegd: de ‘grensstroom’ staat niet op zichzelf
maar is een directe afgeleide van het ‘grensveld’.
Als klap op de vuurpijl wist Onnes in een supergeleidende kring een persisterende
20
stroom op te wekken. Het idee was bij hem opgekomen zodra
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het supergeleidende kwik zich aandiende. Valt in een gesloten stroomkring de ‘pomp’
(bijvoorbeeld een batterij) weg, dan zakt de stroom snel in. Andersom zag Onnes
in het meten van die inzaktijd (relaxatietijd) een methode om de microrestweerstand
- waaraan hij nog steeds de voorkeur gaf boven een weerstand nul - van de
supergeleider te achterhalen. Door al het gepuzzel en geploeter op storingen,
foutenbronnen, sprongtemperaturen, -stromen en -velden, kwam hij pas in april
1914 toe aan de uitvoering van deze ‘zeer eenvoudige proef’. Het bekende loodklosje
kwam ook nu weer goed van pas. Dat had bij kamertemperatuur een weerstand
van 736 Ohm. Bij 1,8 kelvin lag dat getal minstens een factor 20 miljard lager en in
combinatie met een zelfinductie van 10 millihenry gaf dat een halfwaardetijd (de tijd
waarin de stroomsterkte halveert) van minstens een dag. Een hoopgevend getal.
De proef ging als volgt. Het spoeltje werd in de ‘droge’ heliumcryostaat geplaatst,
de magnetische as horizontaal, waarna de externe elektromagneet werd aangezet.
Daarmee kreeg het spoeltje magnetische veldlijnen opgedrongen, welke verandering
werd tegengewerkt via een inductiestroom. Omdat het spoeltje normale weerstand
bezat, doofde die inductiestroom snel uit. Vervolgens werd de cryostaat gevuld met
helium, en werd de externe elektromagneet uitgeschakeld. Weer reageerde het
loodklosje met een inductiestroom, die ditmaal standhield omdat het lood
supergeleidend was. Deze persisterende stroom in het kortgesloten loodklosje
verraadde zich via zijn magnetische werking op een kompasnaaldje direct buiten
de cryostaat. Compensatie van dit effect via een hulpklosje leverde een geschatte
persisterende stroom op van 0,5 à 0,6 ampère. Een uur lang werd het kompasnaaldje
in de gaten gehouden. Binnen een marge van 10 procent, zo was de conclusie,
bleef de stroom in het supergeleidende loodklosje op peil. Graag had Onnes het
spektakel aan de Akademie gedemonstreerd, maar voorlopig zat de heliumcryostaat
nog vast aan de -liquefactor.
De persisterende stroom sprak in al zijn eenvoud tot de verbeelding. ‘Al heeft
men zich van de proef ook rekenschap gegeven,’ schreef Onnes, ‘zoo maakt het
toch een diepen indruk het door Maxwell ontworpen beeld, thans aangevuld met
21
de voorstelling der electronen, daarin zoo duidelijk verwezenlijkt te zien.’
Een maand later werd de proef nog eens overgedaan, met hetzelfde
supergeleidende loodklosje maar nu met twee vast opgestelde koperen
22
compensatieklosjes die in vloeibare lucht waren gedompeld. De temperatuur was
2 kelvin, afgezien van korte periodes (om de paar uur) waarin het helium in de
cryostaat werd bijgevuld. Als stroomsterkte werd 0,2 ampère gekozen, laag genoeg
om te verzekeren dat ook bij 4,25 kelvin (de tempera-
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tuur tijdens het bijvullen) de grenswaarde niet werd overschreden. Uitkomst van
deze verbeterde proef was dat de stroom minder dan 1 procent per uur afnam, wat
een halfwaardetijd van minstens vier dagen inhield.
Maar liep er werkelijk stroom in het loodklosje? Kon het niet zo zijn dat onbekende
magnetische eigenschappen van bijvoorbeeld de messing cilindermantel van het
klosje de inwerking op het magneetnaaldje buiten de cryostaat veroorzaakten? Dat
Onnes zich niet in de luren had laten leggen, bleek uit een ingenieuze proef. Met
een haakje aan een lang dun staafje dat uit de cryostaat stak trok de
hoogleraar-directeur de sluitdraad van het spoeltje stuk, terwijl tegelijk een ballistische
23
galvanometer de snel wegebbende stroom op 0,3 ampère vastpinde. Toen er op
voorstel van Kuenen een supergeleidende seinsleutel kwam, viel die proef naar
believen te herhalen. Ten slotte opperde Ehrenfest het idee om een dikke loden
ring te nemen in plaats van een spoeltje: veel windingen parallel in plaats van in
serie. In een ring met een inwendige diameter van 2,4 cm, 0,3 cm dik en 0,35 cm
hoog realiseerde Onnes een persisterende stroom van 320 ampère.
Drie jaar was Onnes, geassisteerd door Holst en met technische ondersteuning
van Flim en Kesselring, in de weer geweest met het experimenteel ontwarren, stap
voor stap, van een complex nieuw fenomeen. Nuchtere, praktische vragen
overheersten, wat betreft theorie waadde hij in de mist. De Planckse quanten werden
er in 1911 direct bijgehaald maar al snel moest Onnes erkennen dat die theorie de
sprong in de weerstand niet aankon. Alleen in het Akademieartikel van mei 1913
kwam het tot theoretische bespiegelinge - op de Solvay-congressen van 1921 en
1923 zou hij daar op voortborduren. Zo vroeg Onnes zich af of in de suprageleidende
toestand elektronen nog wel een vrije weglengte hadden, of ze niet ‘telkens slechts
een weg van moleculaire afmeting afleggen’. Dat idee sloot aan bij ‘de hypothese
van [Johannes] Stark over het voortschuiven van het vakwerk der valentie electronen
langs afschuivingsvakken der metaalkristallen’. Maar Niels Bohr had al laten zien
24
dat Starks aanpak nergens toe leidde.
Betere perspectieven leken weggelegd voor Willy Wien, die in 1913 het vrije
elektron hoopte te verzoenen met quantumtheorie. Voor hoge temperatuur leverde
dat een weerstand evenredig met de temperatuur op, bij lage temperatuur was er
een kwadratisch verband - dat zonder experimentele ondersteuning bleef. Ook
Keesom waagde zich aan een toepassing van quantumtheorie. Zijn beschouwing
over het ideale eenatomige gas, inclusief nulpuntsenergie, liet hij los op vrije
25
elektronen in metalen, immers ook een soort gas. Die aanpak voorkwam het
vastvriezen van elektronen bij het absolute nulpunt, een kwaal van de
elektronentheorie. Onnes, die zijn theoretisch conservator had verboden in
laboratoriumtijd aan dit onderwerp te
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werken, sprak in 1916 van ‘een zeer gelukkige greep’. Wilhelm Wiens hypothese
dat bij afkoeling van metalen de snelheid van de elektronen niet onder een zeker
minimum daalt, was door Keesom ‘plausibel’ gemaakt. Maar met supergeleiding
kon Keesom niet uit de voeten, en hij was niet de enige. ‘Met de theoretische
verklaring van de verschijnselen der suprageleiders is het tot dusver slecht gesteld,’
constateerde Crommelin in het gedenkboek van 1922. Pas in de jaren vijftig kreeg
supergeleiding met de BCS-theorie - naar de drie opstellers Bardeen, Cooper en
Schrieffer - een quantummechanische verklaring.

Coauteurschap versus bedankjes
Van april 1911 tot april 1914 publiceerde Onnes acht artikelen over suprageleiding.
Steeds was hij enige auteur. Deed hij Holst tekort? Per slot van rekening was het
Holst die, toen de weerstand in het kwik op een voorjaarsdag in 1911 wegviel, in
het donker de galvanometer had zien uitslaan. ‘Aan het einde mijner mededeelingen
over deze serie H van proefnemingen met vloeibaar helium gekomen,’ besloot Onnes
mei 1913 het grote suprageleidingartikel, ‘wil ik mijn dank betuigen aan den Heer
G. Holst, assistent bij het natuurkundig laboratorium voor de toewijding met welke
hij mij daarbij heeft ter zijde gestaan en aan de Heeren G.J. Flim, bedrijfschef van
het cryogeen laboratorium en O. Kesselring, glasblazer bij het natuurkundig
laboratorium voor hun belangrijke hulp bij het inrichten der proeven en het
26
vervaardigen der toestellen.’ En het artikel van februari 1911 met
weerstandsbepalingen van platina en goud in vloeibaar helium besloot Onnes als
volgt: ‘Gaarne betuig ik mijn hartelijken dank aan den Heer C. Dorsman, die mij bij
dit geheele onderzoek met veel oordeel terzijde stond en aan den Heer G. Holst
die de metingen met de Wheatstonebrug met veel zorg verrichtte.’ Zeer correct,
maar een coauteurschap zat er niet in.
Volgens Hendrik Casimir, die op het Philips NatLab in nauw contact met Holst
stond, moet deze gang van zaken voor de jonge Holst ‘een teleurstelling’ zijn geweest
27
- al sprak hij er nooit over en heeft hij er zich nooit over beklaagd. In zijn
autobiografie Het toeval van de werkelijkheid ging Casimir nader op de kwestie in:
‘Zou iemand tegen Kamerlingh Onnes gezegd hebben,’ schreef hij,
dat Holst van begin af aan mede-auteur zou moeten zijn geweest en
in elk geval als mede-ontdekker moest worden beschouwd, dan zou hij
waarschijnlijk hoogst verwonderd zijn geweest. Hij had ervoor gezorgd
dat er bij heliumtemperatuur kon worden gemeten, daar had Holst niet
toe bijgedragen. Hijzelf had opdracht gegeven de elektrische weerstand
van kwik te meten, gedeeltelijk in verband met
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zijn eigen theoretische speculaties. Iedere competente fysicus die de
opdracht zou hebben gekregen deze metingen uit te voeren, zou de
supergeleiding hebben geconstateerd. Dat Holst zeer competent was
wilde hij niet ontkennen; daarvoor had hij hem dan ook welverdiende dank
28
betuigd.
‘Dat zou dunkt me Kamerlingh Onnes' redenering zijn geweest,’ aldus Casimir, ‘en
ze klinkt nogal overtuigend.’ Om eraan toe te voegen dat Holst volgens latere normen
wél mede-auteur had moeten zijn, en dat Holst als NatLab-directeur er in dit opzicht
een totaal andere politiek op na hield. Vanaf mei 1914 duikt Holst, die 2 januari dat
29
jaar bij Philips aan de slag ging (dat scheelde een dag salaris ), wél op als auteur
of coauteur van een handvol Communications (van experimenten uit 1913). Was
die koerswijziging ingegeven door Onnes' belang bij goede verhoudingen met
Eindhoven?
Hoe keek Onnes aan tegen auteurschap? Dat in het Natuurkundig Laboratorium
30
‘co-auteurschappen beperkt bleven tot de meer ervaren stafmedewerkers’, is
onjuist. Tot 1906 publiceerden Onnes' assistenten hun onderzoeksresultaten in de
Communications gewoon onder hun eigen naam, zonder Onnes erbij. Dat veranderde
met de komst van Jolles, Braak, Fabius en Clay. Opeens is Onnes steeds eerste
auteur, en de assistent tweede. Wanneer een buitenlander meedeed, zoals
Becquerel, Mathias of Weiss, was Onnes tweede auteur. Maar er waren
uitzonderingen. Toen Keesom in 1906 de theorie achter het barotropisch effect (het
zinken van een gas in een vloeistof) onderzocht, mocht hij het resultaat onder eigen
naam publiceren. Vier jaar later publiceerde Crommelin twee artikelen over
argondampdrukken onder eigen naam, en W.J. de Haas genoot dat voorrecht in
1911 en 1912 voor zijn proeven met voluminometers. Daarna was het beeld
gemengd: soms publiceerden assistenten onder eigen naam, soms was Onnes
auteur, soms coauteur, en steeds vaker was hij tweede auteur en zijn assistent
eerste.
Een aanbevelingsbrief voor Keesom uit 1916 laat zien hoe Onnes tegen deze
zaken aankeek. ‘Waar iets experimenteels onder ons beider naam is gepubliceerd,’
aldus Onnes, ‘beteekent de toevoeging van mijn naam gewoonlijk niet veel meer
dan dat het onderzoek zich beweegt op een gebied, waarop het werken door mij te
Leiden mogelijk werd gemaakt; het doet aan Dr. Keesom's verdiensten in het
totstandbrengen van zijn speciaal werk op dit gebied, waar de experimentator nog
steeds met genoeg moeilijkheden te kampen heeft, niet af. Waar het door Dr. Keesom
en mij samen gepubliceerde iets van meer theoretischen aard betreft, zoo is dergelijk
werk uit den aard der zaak door ons samen opgezet, maar is de uitvoering steeds
zijn werk geweest en veelal ook de ten slotte gekozen methode door hem geko-
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zen.’ Uit een eerdere aanbevelingsbrief, uit 1911: ‘Tot publiceeren onder zijn eigen
32
naam kwam het alleen wanneer ik dit uitdrukkelijk verlangde.’
Terug naar Holst. In het licht van het bovenstaande is het opvallend en
bevreemdend dat hij bij de artikelen over suprageleiding geen coauteur mocht zijn.
Speelde mee dat Holst nog niet gepromoveerd was, en dat hij niet in Leiden was
opgeleid maar in Zürich? Ekko Oosterhuis, bij de degelijke Haga in Groningen
gepromoveerd, publiceerde in 1912 wel onder eigen naam. Vond Onnes het regelen
van weerstandsbanken en spiegelgalvanometers in een verduisterde zaal ver weg
van de cryostaat met de supergeleider wel wat erg mager voor een coauteurschap?
Later zou Onnes over Holst opmerken dat hij ‘lang geen Kuenen’ was. Zijn
aanbeveling van Holst als Akademielid klonk zuinig: ‘Van zijn werkzaamheden in
Leiden valt te vermelden, dat hij medewerkte bij de ontdekking der suprageleiding
33
van metalen en bij het verdere onderzoek over suprageleiding.’

Ronddraait, ronddraait, ronddraait
Hoe reageerde de wereld op supergeleiding? Japan was er vroeg bij. Op 12
september 1911 feliciteerde Hantaro Nagaoka, een hoogleraar natuurkunde uit
Tokio die het jaar ervoor op zijn reis langs tientallen Europese instituten ook het
cryogeen laboratorium had aangedaan, Onnes met zijn ‘briljante ontdekking van
34
het hoge geleidingsvermogen van kwik in de buurt van het absolute nulpunt’.
Dichter bij huis, op het eerste Solvay-congres in november, waren de reacties lauw.
Uit de ene vraag die Onnes' presentatie van de suprageleiding in Brussel uitlokte
spreekt weinig opwinding onder de toehoorders.
Veel enthousiaster was E. Lemaire in La revue générale du froid, het Franse
35
tijdschrift voor koudetechniek. Na ontvangst in Parijs van de voorlopige
Communications van april en mei 1911 over supergeleiding, vertrok hij spoorslags
naar Leiden om zich van dit feit, dat hij zowel vanuit wetenschappelijk als technisch
oogpunt ‘van het grootste belang’ achtte, in het cryogeen laboratorium door
hoogleraar-directeur Kamerlingh Onnes zelf op de hoogte te laten stellen. In het
artikel, dat september 1911 verscheen, komt de reuzenmagneet van Perrin direct
aan bod. Zo'n supergeleidende spoel zonder warmteontwikkeling zou, aldus de
auteur, door zijn immense veldsterkte ‘het atoom met geweld kunnen slechten’ en
zo onze ‘kennis van de materie’ verhogen.
Diepe indruk maakte de persisterende stroom, die de theoretici voor grote raadsels
plaatste: het verschijnsel botste met hun toenmalige beeld van de natuurkunde.
Max Planck liet Onnes weten dat zijn ‘wonderlijke ontdekkingen van stromen zonder
wrijving in Berlijn de grootst mogelijke aandacht
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trekken.’ Paul Ehrenfest, die getuige was van het experiment, liet Lorentz weten
ondersteboven te zijn. ‘Ik heb in het laboratorium een fascinerend experiment
bijgewoond,’ schreef hij april 1914 naar Haarlem. [...] ‘Vervreemdend, het effect van
deze “permanente” stroom op een magneetnaaldje te zien. Het is bijna tastbaar hoe
de ring van elektronen in de draad ronddraait, ronddraait, ronddraait - traag en haast
37
wrijvingloos.’
De waardering die er het meest toe deed was neergelegd in aanbevelingsbrieven
aan het Nobelcomité. De ontdekking van de supergeleiding leidde, net als de
liquefactie van het helium in 1908, in Stockholm tot nominaties van Kamerlingh
Onnes voor de grote prijs. Won in 1912 - tot verbazing van vriend en vijand - de
Zweedse uitvinder Nils Dalén, het jaar erna was het raak.
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30 Een bonbon uit Stockholm
Woensdag 12 november 1913 werd in Huize ter Wetering 's morgens een telegram
bezorgd. De tekst: NOBELPREIS FUER PHYSIK IHNEN ZUERKANT / NAEHERES BRIEFLICH
1
/ AURIVILLIUS SEKRETAER. Was Kamerlingh Onnes thuis? Heeft een opgewonden
Bé of Albert in allerijl het laboratorium gebeld? Hoe dan ook, het was feest.
Avondblad NRC bracht het nieuws nog die dag, in een volle kolom (‘Reuter seint uit
Stockholm’), en wist te melden dat aan de prijs een geldbedrag van 197.000 franc
2
was verbonden, bijna honderdduizend gulden. Drie jaar na de Nobelprijs voor Van
der Waals was het opnieuw raak. Nederland - ‘ein Grossmacht in der Physik’, aldus
3
Waldemar Voigt - sprak een woordje mee.
Een dag later zat bij de stortvloed aan felicitatietelegrammen en -brieven ook de
toegezegde brief uit Stockholm. Christopher Aurivillius, hoogleraar entomologie en
secretaris van de Zweedse Academie van Wetenschappen, nodigde Onnes uit
tijdens de plechtige prijsuitreiking op 10 december, sterfdag van Alfred Nobel, in
Stockholm aanwezig te zijn. Ook wees hij erop dat een eventuele Nobelvoordracht
binnen zes maanden zijn beslag moest krijgen. Later volgde het verzoek of Onnes
zijn leeftijd (60 jaar) wilde doorgeven en seinde Gustaf Granqvist, voorzitter van het
Nobelcomité voor natuurkunde, vanuit Uppsala dat de rede niet langer dan een uur
4
mocht duren. Op dat moment had Onnes al aan Zeeman laten blijken trots als een
pauw te zijn dat hij er nu ook bij hoorde: ‘Hoe treffend zijn de banden over en weer
in de vierhoek, die aansluitend aan Lorentz, Zeeman, v.d. Waals nu met mij voltooid
5
wordt!’
De Nobelprijzen waren al snel na de introductie in 1901 een begrip. Het testament
van Alfred Nobel, die op 10 december 1896 in zijn villa in San Remo overleed, had
een daverende verrassing in petto: van het totale vermogen van ruim 30 miljoen
kronen (20 miljoen gulden), vergaard dankzij de productie van dynamiet, ging - tot
verbijstering van naaste verwanten - slechts 1 miljoen naar de familie. De rest was
bestemd voor een fonds waaruit jaarlijks vijf Nobelprijzen zouden worden uitgekeerd:
voor de fysica, chemie, fysiologie of geneeskunde, literatuur en vrede. Winnaars
moesten,
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aldus het testament, het jaar waarin de prijs werd toegekend de mensheid de grootste
6
weldaad hebben bewezen.
Na taaie onderhandelen tussen de betrokken partijen presenteerde de Nobel
Stichting juni 1900 zijn statuten. Die verordonneerden dat de prijs ‘ontdekkingen’,
‘uitvindingen’ en ‘verbeteringen’ moest bekronen. Recent werk ging voor - oudere
resultaten of uitvindingen kwamen alleen in aanmerking ‘als hun belang niet eerder
was aangetoond’. Profijt voor de mensheid was een derde factor. De prijzen voor
natuur- en scheikunde werden toegekend door de Zweedse Academie van
Wetenschappen, op voordracht van Nobelcomités voor die vakken. Het Karolinska
Instituut besliste over de prijs voor geneeskunde en fysiologie, de Academie (voor
literatuur) over die voor literatuur terwijl het Noorse parlement de vredesprijs toekende
- de Nobelprijs voor economie dateert van 1969.
7
Zonder nominatie geen prijs. Nomineren mochten leden van de Zweedse
Academie, leden van het Nobelcomité, eerdere winnaars, hoogleraren natuurkunde
in de Scandinavische landen, zes of meer buitenlandse hoogleraren en individuele
wetenschappers (de laatste twee categorieën op uitnodiging van de Zweedse
Academie). Van ‘de meeste stemmen gelden’ was geen sprake. Het is voorgekomen
dat de Nobelprijs voor de natuurkunde is toegekend op basis van één nominatie.
De eerste Nobelprijs ging in 1901 naar Wilhelm Conrad Röntgen, een erkenning
voor zijn ‘buitengewone verdiensten’ als ontdekker van de röntgenstralen, zes jaar
eerder. Van de 34 (geldige) nominaties waren er zestien voor Röntgen, tien meer
dan voor zijn landgenoot Lenard, de ontdekker van de kathodestralen. De Zweedse
Academie blokkeerde een gedeelde Nobelprijs, het voorstel van zowel het
Nobelcomité als de sectie natuurkunde van de Academie. Lenards prestatie zou,
in tegenstelling tot die van Röntgen, de mensheid niet vooruit hebben geholpen.
Ook Zeeman kreeg twee nominaties. Kamerlingh Onnes, de enige Nederlander
8
die een nominatie indiende, schoof (als enige) Van der Waals naar voren. Het
‘voortrekken’ van landgenoten was overigens de gewoonste zaak van de wereld.
Vooral de Fransen en de Britten hadden er een handje van: de eerste vijftien jaar
in het bestaan van de Nobelprijs voor de natuurkunde ging driekwart van hun
nominaties naar een compatriot. Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten
nomineerden voor de helft ‘eigen’ mensen. Onnes nomineerde na lang zwijgen in
1914 Max Planck, in 1920 Albert Einstein en in 1924 en 1926 Jean Perrin, daarbij
één lijn trekkend met Nederlandse collega's.
Lobbyen hoorde van meet af aan bij het spel. De toekenning van de prijs in 1902
aan Lorentz en Zeeman is een mooi voorbeeld. De Zweedse wis-
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kundige Gösta Mittag-Leffler was er alles aan gelegen een mathematisch of
theoretisch fysicus te laten winnen, in het bijzonder de Fransman Henri Poincaré.
Dat was geen geringe opgave omdat binnen het Nobelcomité de experimenteel
ingestelde Uppsala-school de dienst uitmaakte. Poincaré, die tussen 1904 en 1912
(het jaar van zijn overlijden) maar liefst 51 nominaties verzamelde, zou de prijs nooit
krijgen.
Omdat hij geen lid was van het Nobelcomité en ook niet bij de sectie natuurkunde
van de Academie hoorde, probeerde Mittag-Leffler via zijn netwerk nominaties te
sturen. Hij zag een Nobelprijs voor Lorentz als breekijzer naar de bekroning van
Poincaré. Ook hoopte hij met zijn lobby voor de Nederlander de kansen voor de
fysisch-chemicus Svante Arrhenius - als internationaal gerespecteerd lid van het
Nobelcomité een spin in het web - te torpederen. Mittag Leffler instrueerde Poincaré
zijn rapport over Lorentz' werk toe te spitsen op een of twee aansprekende aspecten:
de Nobelprijs bekroonde geen oeuvre. Ook kreeg de Fransman het advies Zeeman
erbij te betrekken - die ‘lag goed’ - door Lorentz' rol in de verklaring van het
Zeeman-effect te beklemtonen. Ten slotte moest Poincaré zijn rapport door
landgenoten laten ondertekenen, hoe meer hoe beter, waarna Mittag-Leffler in
Duitsland en Engeland de lobby zou voortzetten. Al met al leverde het Lorentz tien
nominaties op. Daarvan werden er vier ongeldig verklaard omdat Mittag-Leffler ze
telefonisch had ‘geïnd’. Zeeman zelf kreeg pas op het laatste moment een nominatie,
nota bene van Arrhenius. Die bleek essentieel. De koppeling met Zeeman, een
experimentator met een spectaculaire ontdekking op zijn naam, maakte Lorentz'
9
(gedeelde) Nobelprijs voor het comité acceptabel. Overigens had de pers op een
bekroning van de draadloze telegrafie van Marconi gerekend - pas zeven jaar later
was het zover.
De Nobelprijs voor Van der Waals in 1910 was de uitkomst van een fel gevecht
achter de schermen. Mittag-Leffler zette alles op alles om Poincaré alsnog bekroond
te krijgen en lanceerde een wereldwijde campagne: ‘de tijd is rijp dat de
natuurkundeprijs naar een zuiver theoreticus gaat’. Ruim vijftig nominators werden
aangeschreven, waaronder alle eerdere winnaars van de prijs, resulterend in 34
nominaties - een vooroorlogs record. Lorentz en Zeeman sloten zich na onderling
overleg bij de actie van Mittag-Leffler aan. Eerst overwogen ze nog Kamerlingh
Onnes én Poincaré te nomineren: ‘Mocht dit jaar P. met den prijs gaan strijken, dan
kunnen wij het volgend jaar met kracht op het voorstel O. terugkomen,’ schreef
Lorentz aan Zeeman. ‘Wij zouden dan misschien Lenard kunnen vragen mee te
10
doen.’ Onnes was als kandidaat in beeld gekomen na de liquefactie van het helium,
juli 1908. Van der Waals was kennelijk door de Nederlanders opgegeven nadat in
1907 een vijfmansoffensief van Julius, Lorentz, Sissingh, Wind en
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Zeeman geen effect had gesorteerd. Niet alleen had Van der Waals tegen dat hij
theoreticus was, zijn toestandsvergelijking en wet der overeenstemmende toestanden
waren meer dan een kwarteeuw oud.
Binnen het Nobelcomité wekte het pushen van Poincaré vooral irritatie. Bovendien
speelde de dood van het lid Knut Ångström, kort na het sluiten van de inzendtermijn
voor de nominaties. Röntgen, op de hoogte van de slechte gezondheid van zijn
Zweedse collega, had (als enige) Ångström op het laatste moment genomineerd,
en wel op grond van zijn werk aan zonnestraling. Statutair behoorde een postume
prijs voor Ångström tot de mogelijkheden, maar dan alleen die van 1910. Het
Nobelcomité besloot die laatste kans aan te grijpen en koos met 3 tegen 2 stemmen
voor Ångströms experimentele precisiewerk (en bewezen diensten voor het comité),
en tegen Poincarés mathematische fysica. Omdat onzeker was hoe de Academie
tegen een op voorhand dode prijswinnaar aankeek, werd ook Van der Waals
voorgedragen - Arrhenius schreef in allerijl een rapport over de wet der
overeenstemmende toestanden. Dat Van der Waals, slechts genomineerd door de
chemicus T.W. Richards van Harvard University, nu wél in aanmerking kwam had
alles te maken met de liquefactie van helium. Had Kamerlingh Onnes in 1908 niet
benadrukt dat koersen op het ‘baken’ van de wet der overeenstemmende toestanden
de grondslag was geweest voor zijn overwinning? Sprak de sectie natuurkunde van
de Zweedse Academie geen voorkeur uit voor Ångström of Van der Waals, de
Academie als geheel stak een stokje voor het bekronen van een dode en zo kon
11
Van der Waals in 1910 alleen met de eer strijken.
Kamerlingh Onnes was blij verrast met de Nobelprijs voor zijn oude vriend. Toen
hij en Van der Waals najaar 1908 gouden medailles kregen van het Genootschap
ter bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde, en elkaar in de aula van de
Amsterdamse universiteit de linten mochten omhangen, citeerde Onnes in zijn
dankwoord Dewars opvatting over Van der Waals: ‘the master of us all’ en ‘the
creator of all our ideas’. Dewar vond dat Van der Waals niet de internationale
12
erkenning kreeg die hem toekwam. Onnes was het hier roerend mee eens. ‘De
enige verklaring,’ schreef hij naar Londen, ‘is dat het tijd kost eer wetenschappers
de grootheid van zijn werk beseffen. Hoe lang duurde het niet voor het zelfs maar
de aandacht trok. Alleen jullie Maxwell toonde waardering, Clausius had geen flauw
benul van de reikwijdte. [...] Boltzmann had een adequaat idee van Van der Waals'
werk, maar het ontbrak hemzelf ook aan waardering voor zijn revolutionaire
13
opvattingen.’ Binnen twee jaar kwam er gerechtigheid.
Bij het grote publiek sloegen de Nobelprijzen onmiddellijk aan: een competitie
tussen landen, net als de Olympische Spelen, sprak tot de verbeel-
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ding en het hoge geldbedrag gaf de prijs extra cachet. Nationalisme vierde hoogtij.
‘Deutschland in der Welt voran!’ kopten Duitse kranten toen in 1905 drie van de vijf
prijzen naar Duitsers gingen - een verwijzing naar graaf Von Bülows aanvalskreet
tijdens de Slag bij Waterloo. In 1910, bij de tiende verjaardag van de Nobelprijs,
constateerde een Duitse krant tevreden dat onder de 62 winnaars tot dan toe de
Duitsers de grootste groep vormden. Leedvermaak was er voor de Amerikanen:
slechts twee winnaars, en Michelson was in Duitsland geboren. Maar van debunking
was aan Amerikaanse zijde geen sprake. ‘The history of modern science,’ zo schreef
Cosmopolitan Magazine in 1906, ‘might be written without going outside the names
of the Nobel prizes for beneficient discoveries in physics, chemistry and medicine.’
14
Overdreven, maar het tekent de status die de prijs bezat.
Wetenschappers toonden zich aanvankelijk minder geïmponeerd. Gezaghebbende
tijdschriften als het Britse Nature, het Franse Revue Scientifique en het Amerikaanse
Science besteedden de eerste jaren mondjesmaat aandacht aan de Nobelprijs en
veel wetenschappers die om nominaties waren gevraagd lieten niets van zich horen
(zo ook Kamerlingh Onnes in 1902). In 1911 wees een enquête van Svenska
Dagbladet onder de prijswinnaars tot dan toe uit dat vooral het materiële gewin
telde, over prestige repten ze niet. Maar zodra bleek dat veel Nobelprijswinnaars
eerder belangrijke prijzen als de Rumford Medal (Royal Society) of de Prix Lacaze
(Académie des Sciences) hadden gewonnen, straalde die roem op de Zweedse
15
prijs af.
Ook Onnes won eerst de Rumford-medaille, in 1912 - twee jaar nadat de
Universiteit van Berlijn hem een eredoctoraat had verleend. ‘Ik ben daar zeer gelukkig
mee,’ schreef hij aan Jacob Clay. ‘De Royal Society staat zeer hoog en is met het
verlenen harer medailles zeer gelukkig geweest. Dikwijls meen ik is er iemand die
in 't eigen land niet geeerd werd mede tot zijn recht gebracht. Zoo Mendelejef. Nu
dat was voor mij niet nodig! Ons eigen land heeft mij zoo gehuldigd, dat men er
confuus onder zou worden, als de innige dankbaarheid voor sympathie niet een te
16
heerlijk gevoel was.’
De liquefactie van het helium leverde Kamerlingh Onnes in 1909 zes nominaties
op. In geval van Julius, Lorentz en Zeeman en Mathias (een regelmatig bezoeker
van het Leidse cryogeen laboratorium) ging het om goede bekenden. De
experimenteel fysicus F. Pockels uit Heidelberg was een collega van Onnes' vriend
Waldemar Voigt, terwijl de Parijse chemicus Henri Louis le Châtelier (die zijn
nominatie in 1910, 1912 en 1913 herhaalde) Onnes wellicht kende van het eerste
Congrès International du Froid. Acht nominaties in 1909 waren voor de gebroeders
Wilbar en Orville Wright, de luchtvaartpioniers die vijf jaar eerder op het strand van
Kitty Hawk als eersten een gemotoriseerd vliegtuig van de grond kregen. Maar
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de prijs voor dat jaar ging naar een andere praktische vinding: de draadloze telegrafie
van Marconi en Braun.
In 1912, na de ontdekking van de suprageleiding, kwam Onnes in Stockholm
opnieuw in beeld. Weer kreeg hij zes nominaties, van Julius en Lorentz, Le Châtelier,
Emile Warburg (een oude bekende van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt
in Berlijn), Charles Fabry (Marseille, van de Fabry-Perot interferometer) en Edmond
van Aubel (Gent; in 1897 betwistte hij Zeemans prioriteit inzake de Leidse ontdekking
van de verbreding van spectraallijnen in een magnetische veld). Deze keer leek het
niet mis te kunnen gaan. Het Nobelcomité en de sectie natuurkunde droegen, het
vloeibaar helium nog vers in het geheugen, eensgezind Onnes voor. Maar de
Academie besliste anders: net als in 1909 ging de prijs naar een uitvinder. De Zweed
Nils Gustaf Dalén, genomineerd door zijn landgenoot Erik Johan Ljungberg (eerdere
jaren was hij nooit genoemd), werd bekroond voor zijn automatische regeling van
het gaslicht in vuurtorens en lichtboeien.
Die uitkomst was een overwinning voor de ingenieurs binnen de Academie, een
talrijk gezelschap. Gefrustreerd door de karige aanwezigheid van toegepaste
17
wetenschappers onder de Nobelprijswinnaars wilden ze een daad stellen. December
1911 was op een bijeenkomst van de Zweedse uitvindersvereniging (Svenska
Uppfinnareföreningen) al gememoreerd dat Thomas Edison een eventuele Nobelprijs
uit protest tegen de achterstelling van ingenieurs zou weigeren. De Zweedse
uitvinders toonden zich verbolgen dat hun coryfeeën Fredrik Kjellin en Gustaf de
Laval de Nobelprijs voor de chemie maar niet kregen en stuurden een protest naar
de Academie. Hun bondgenoten binnen de sectie techniek van de Academie gaven
in 1912 uiting aan dit misnoegen door de kandidaat van het Nobelcomité, Onnes,
te passeren ten faveure van de ingenieur Dalén. Kort voor de beslissende
vergadering had de onfortuinlijke Dalén bij een ongeluk zijn gezichtsvermogen
verloren en behalve miskenning speelde ook mededogen een rol. De stemverhouding
binnen de Academie was 37 stemmen voor Dalén tegen 28 voor Onnes. Als enige
in de geschiedenis van de Nobelprijs won Dalén op basis van één nominatie (alle
18
jaren bijeengenomen); ook nominator Ljunberg zou het bij die ene naam laten.
Eindelijk ging het dan in 1913 wel goed. Steun kwam er van het kwartet Lenard,
Le Châtelier, Weiss en Warburg, en van het Poolse trio Natanson, Witkowski en
Zakrzewski (de laatste was Onnes' assistent geweest). De Polen wilden cryogeen
pionier Karol Olszewski, een landgenoot, in de prijs laten delen, maar zover kwam
het niet. Ook Lenard en Warburg kwamen met alternatieve koudepioniers: James
Dewar en Carl von Linde. Maar de Zweedse Academie gaf Kamerlingh Onnes een
ongedeelde Nobelprijs, ‘voor
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zijn onderzoekingen naar de eigenschappen van de materie bij lage temperaturen
die, onder andere, tot de productie van vloeibaar helium leidden’. Geen woord over
supergeleiding, terwijl juist die ontdekking de belofte van praktische toepassingen
in zich hield. Supergeleiding stelde theoretici voor grote raadsels maar dat het met
quantumtheorie in verband stond, lag voor de hand. Het zou kunnen dat Arrhenius,
die weinig geporteerd was van quantumtheorie omdat het warmtetheorema van zijn
aartsvijand Walther Nernst ermee te maken had, supergeleiding niet zo goed
uitkwam. In het toelichtende rapport aan de Academie kwam ook Einsteins speciale
relativiteitstheorie aan bod. Die was, ondanks magere experimentele ondersteuning,
hard op weg Nobelprijswaardig te worden, aldus het comité. Maar Einstein met
Copernicus of Darwin vergelijken, zoals in sommige aanbevelingen viel te lezen,
19
ging de heren vooralsnog te ver.

In triomf de zaal rondgedragen
Begin december reisde Heike in gezelschap van Bé, zoon Albert en broer Onno 20
die Zweeds kende - per trein naar Stockholm. Ze namen hun intrek in het Grand
Hôtel, vlakbij de haven en tegenover het Koninklijk Paleis, met uitzicht op de
Nord-Strom en het Mälarmeer. De stemming was opperbest. ‘Wij hebben al dadelijk
zeer genoten van de reis naar Stockholm,’ deed Heike verslag aan Van der Waals
21
- in een brief aan zus Virginie klaagde Bé juist over ‘slechte treinwagons’. Het
‘eenig prachtige hotel met al zijn pracht, vrolijkheid en comfort’ en ‘de vriendelijke
ontvangst’ hadden Heike zeer getroffen, net als ‘het voorname en toch eenvoudig
22
goedhartige karakter der Zweden’.
Ter voorbereiding op de plechtigheden van de tiende december, de grote dag,
stuurde Heike zijn broer erop uit om informatie over het Zweedse koningshuis te
vergaren. Ook liet hij Onno (en Albert) uittreksels maken van dankwoorden van
23
eerdere Nobelprijswinnaars. ‘In moeilijke oogenblikken,’ probeerde Lorentz zich
in 1902 aan het banket in zijn nieuwe rol in te leven, ‘als men in ingewikkelde
vraagstukken geen licht ziet, zal den gedachte aan den Nobelprijs hem kracht geven.’
Traditiegetrouw werden de Nobelprijzen uitgereikt in de grote zaal van de
Academie voor Muziek. De plechtigheid begon om vijf uur met koorzang. Onnes
was als eerste aan de beurt, gevolgd door mede-laureaten Alfred Werner (chemie)
en Charles Richet (geneeskunde) - de Indiër Rapindranath Tagore (literatuur)
schitterde door afwezigheid. De laudatio werd uitgesproken door Academie-president
Gunnar Nordström. Die legde de link met Van der Waals, gaf de wedloop om
vloeibaar helium in vogelvlucht weer en noemde de elektronentheorie als voorbeeld
bij uitstek van een on-
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derzoeksgebied dat bij temperaturen vlak boven het absolute nulpunt verrassingen
in petto had. Nordström wees in dat verband op de quantumtheoretische
inspanningen van Planck en Einstein, twee namen die binnen het Nobelcomité aan
momentum wonnen - in 1918 en 1921 waren ze aan de beurt. Waarna een
glimmende Onnes de Nobelmedaille door koning Gustav v kreeg omgehangen.
Het aansluitende banket in het Grand Hôtel voor een kleine tweehonderd
genodigden begon om zeven uur. Heike zat tussen kroonprinses Margaret en gravin
Louise Wachtmeister, schuin tegenover Bé; Albert en Onno hadden plaatsjes aan
dwarstafels. Op het menu stonden ‘Tortue claire’, ‘Suprême de turbotin Walewska’,
‘Poularde Massenet’, ‘Chaufroix de cailles Lucullus’, ‘Salade’, ‘Fonds d'artichauts
Maintenon’, ‘Parfait praliné’, ‘Friandises’ en ‘Fruits’ - het was een lange zit.
Geschonken werd ‘Madère Old’, ‘Château Smith Haut Lafite’ (1905), ‘Rüdesheimer’
(1908), ‘Charles Heidsieck’ (Demi-sec, Brut, 1904) en ‘Porto Very Superior Old’.
Net als in zijn studententijd stak Heike een ‘heel mooie bonbon’ in zijn rokzak: voor
24
zus Jenny.
De toast die Heike uitbracht klonk als een klok. ‘Diep geroerd,’ begon hij zijn
speech, ‘getuig ik bij dit feest, waarover de aanwezigheid van het koninklijk huis
een toverglans legt, van mijn innige dank voor de mij nu bewezen eer, die een nog
grotere betekenis krijgt omdat ik haar uit handen van zijne majesteit de koning mocht
ontvangen.’ Geen moeilijkheid zo groot, ging hij à la Lorentz verder, of de glans van
de Nobelprijs schonk frisse moed. Waarna eerst Van der Waals en de Hollandse
wetenschap omhoog werden gestoken. ‘Wetenschap is een internationale zaak,
maar bij het beoefenen ervan hebben landen strijd te leveren,’ aldus Heike. Ook de
Zweedse fysica kreeg een veer toegestoken. ‘Bij wijze van hartelijke dank,’ besloot
Heike zijn speech, refererend naar de vriendelijke bejegening door de Zweden en
de lovende openingswoorden van Academie-president Nordström, ‘hef ik mijn glas
25
ter ere van de Zweedse fysici.’
Het werd nog een vrolijke boel in het Grand Hôtel, getuige het verslag in de NRC:
‘Het feest, dat tot middernacht werd voortgezet, was zeer geanimeerd; de
prijswinnaars werden ten slotte op de handen van jonge zangers en oudere
gedecoreerde heeren in triomf de zaal rondgedragen. De feeststemming was
ongedwongen en buitengewoon vroolijk, heel verschillend van wat anders deze
26
stereotype feestelijkheden blijken te zijn.’ Het is goed mogelijk dat Onno, die eerder
naar Nederland terugkeerde - en van Heike de bonbon voor Jenny meekreeg -, als
bron optrad. Ook zou, zo meldden Zweedse kranten, het studentenlied ‘Sjungom
27
studentens lyckliga dag!’ zijn aangeheven.
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De Nobelrede, de volgende middag in de fraaie gehoorzaal van de Academie, gaf
28
een doortimmerd overzicht van dertig jaar cryogene activiteiten. ‘Treedt u met mij
het Leidse laboratorium binnen,’ begon Heike zijn presentatie. De cascade, de
waterstofinstallatie, de meetapparatuur, de aanval op het helium, het
thermodynamische, magnetische en elektrische onderzoek, de supergeleiding: alles
kwam aan bod, geen medewerker of technicus werd overgeslagen, iedere
buitenlandse onderzoeker die de Leidse koude had benut passeerde de revue.
Lantaarnplaatjes van de installaties verlevendigden het verhaal en gaven houvast
- de complexiteit van de heliumcryostaat, met zijn dewarglazen als
baboesjkapoppetjes, zal op de aanwezigen indruk hebben gemaakt.
In zijn voordracht schetste Heike hoe het oorspronkelijke doel van de Leidse
cryogene activiteiten, het testen van de toestandsvergelijking, gaandeweg was
verbreed, resulterend in een verregaande specialisatie in lage
temperaturenonderzoek. Het ontsluiten van het vloeibaar heliumgebied, ‘dat
temperaturen binnen bereik bracht die voor zekere verschijnselen praktisch
neerkomen op het absolute nulpunt’, had tot nieuwe en verrassende ontdekkingen
geleid. ‘Het warmtetheorema van Nernst en, meer in het bijzonder, Plancks
quantumtheorie en zijn theorie van de nulpuntsenergie hebben ervoor gezorgd dat
metingen bij lage temperaturen voor fysici van het grootste belang zijn.’
Het is waar dat Faradays vraag of alle gassen vloeibaar zijn te maken
stap voor stap is opgelost in de zin van Van der Waals' adagium ‘stof zal
wel altijd aantrekking vertonen’, waarmee een fundamentele kwestie de
wereld uit is geholpen. Maar tegelijkertijd dient zich met de vraag die
Planck heeft opgeworpen een nieuw probleem aan, naar het zich laat
aanzien niet minder fundamenteel, en onderzoekingen naar de
eigenschappen van de materie bij lage temperaturen kunnen bijdragen
aan de oplossing.
Heike eindigde met een visioen. ‘Ik voorzie dat overal in het Leidse laboratorium
metingen in cryostaten plaatsvinden waartoe helium, ruim voorhanden als water,
getransporteerd wordt als bij andere vloeistoffen nu het geval is. In de tussentijd
valt er, zij het niet zonder problemen (zoals toen we met vloeibare zuurstof gingen
werken), in de nabijheid van de heliumcryostaat genoeg onderzoek te doen dat kan
bijdragen aan het wegnemen van de sluier waarmee de temperatuurbeweging bij
kamertemperatuur het zicht op de binnenwereld van de atomen en elektronen
ontneemt.’
Bij het uitspreken van zijn Nobelrede voelde Heike zich niet 100 procent fit. Het
‘bijzonder opgewekt doch wel wat inspannend feest’ van de avond
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ervoor eiste zijn tol via de gebruikelijke verkoudheid. Volgens ‘gewonen regel’ had
hij zijn Nobelvoordracht niet mogen houden. Maar hij waagde het erop en werkte
het drukke programma voor die dag gewoon af: om twee uur de rede in de
gehoorzaal van de Academie, daarna audiëntie bij de koningin en 's avonds dineren
met de koning, verluchtigd met muziek van Wagner, Verdi en Bonelli. Alles bij elkaar
te veel voor Heikes tere gestel en de volgende morgen moest hij van Bé onder de
wol - zij het pas nadat hij bij een bank de Nobelcheque had geïnd. Tien dagen mocht
hij het Grand Hôtel niet uit.
‘Toen heb ik verder van de verhalen van B. en Albert, die veel moois zagen en
veel vriendelijkheid genoten, geprofiteerd terwijl ik thuis bleef uitvieren,’ schreef
Heike aan Van der Waals. Bé en Albert maakten nog een uitstapje naar Uppsala,
waar ze ook Bengt en Anna Beckman, die het jaar ervoor bij Onnes hadden gewerkt,
opzochten. Het huisarrest gaf Heike ruim gelegenheid de post van het thuisfront te
beantwoorden. Schreef pa Bijleveld dat het in Stockholm voor de zieke gelukkig
‘gunstig weer’ was, andere familieleden stuurden vooral knusse brieven. Zo noemde
nicht Virginie haar ooms ‘Ontje’ en ‘Heikje’. ‘Hoe heerlijk toch dat een
Nobelprijswinnaar de bijnaam heeft van “'t geitje” dat is typerend voor de mensch
en spreekt mijns inziens boekdelen.’ Ook meldde ze dat op Huize ter Wetering een
brief met wel honderd uitroeptekens was bezorgd waarin een perpetuum mobile uit
de doeken werd gedaan. Jenny liet zich evenmin onbetuigd: ‘ik denk weer aan de
kamer in de Zoutstraat, hoe jij mij op de arm droeg en weer heb ik het makkelijke
gedeelte en draag een naam door jou beroemd gemaakt.’ En aan Bé: ‘wat toch een
geluk dat een man zijn verpleegster en vrouwelijke lijfarts mee op reis heeft, wat
29
zal het kleine geitje dankbaar zijn, ik [uiltje] zie zijn oogjes al naar jou kijken.’
Op midwinterdag begonnen Heike, Bé en Albert de thuisreis. ‘Uitgeleid met
bloemen, werden wij te Copenhagen al weer even vriendelijk ontvangen en kon ik
toen ook van de stad medegenieten,’ schreef Heike aan Van der Waals. ‘Kortom
het is een reis met aller heerlijkste herinneringen samen met B. en Albert, wat de
waarde er van nog zooveel verhoogt.’ Weer in Nederland zocht Heike nog voor de
kerst de Zweedse gezant op: van de Nobelsom schonk hij duizend kronen aan het
‘Central styrelsen för Stockholms Skollovskolonier’, een instelling voor
30
kindervakantiekolonies. Ook Bé deelde in de weelde: ze kreeg een broche met
31
diamanten.
In de pers werd de zesde Nederlandse Nobelprijs (al direct in 1901 had Jacobus
van 't Hoff die voor de scheikunde gewonnen voor zijn pionierswerk aan chemische
evenwichten en osmotische druk; oud-minister van Staat Tobias Asser won in 1911
de prijs voor de vrede) breed uitgemeten.
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Crommelin schreef een fraai geïllustreerd artikel voor de Panorama, Kuenen pakte
33
uit in het Chemisch Weekblad, terwijl Van der Waals een stukje in De Gids
publiceerde, eindigend met de ‘streelende gedachte’ dat dit al de vierde
34
natuurkundeprijs was die het vaderland in de wacht had gesleept. Eenzelfde
nationalistisch sentiment, maar dan omgekeerd, ademde een scherp artikel in De
Vlaamsche Hoogeschool dat vergezeld ging van Menso's portret van Heike uit 1909.
Over de drie Leidse Nobelprijswinnaars: ‘Dat wijst op een hoogte van
wetenschappelijk peil, waartegenover alle Belgische bluf tot verdediging der Fransche
Hoogeschool van Gent verstommen moet: Belgische wetenschap wacht nog altijd
35
naar haar éérsten Nobelprijs.’
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31 Keerpunt wereldoorlog
De revolverschoten die op 28 juni 1914 in Sarajevo het leven beëindigden van de
Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Frans Ferdinand en zijn gemalin, konden
Kamerlingh Onnes er niet van weerhouden ook die zomer af te reizen naar de
Zwitserse Alpen. Niemand in Nederland dacht serieus aan een oorlog, laat staan
een wereldoorlog. Neergestreken in het Grand Hotel in Baden, schreef Onnes aan
1
Van der Waals dat zoonlief Albert zich de laatste week van juli bij hen zou voegen.
Eigenlijk had die eind augustus in dienst gemoeten, maar ‘wegens een onbeduidend
gebrek’ - platvoeten - was hij afgekeurd en hoefden Onnes en Bé gelukkig niet
eerder naar huis. Op het programma stond een ‘nakuur’ in Klosters, niet ver van
Zürich. Dat bood een mooie kans Pierre Weiss op te zoeken, die een jaar
onderwijsverlof voor de boeg had en dat buitenkansje ongetwijfeld ging benutten
om in Leiden ‘enige magnetische kwesties bij lage temperatuur tot oplossing te
brengen’.
Drie dagen later stelde de dubbelmonarchie boosdoener Servië een vrijwel niet
in te willigen ultimatum en op 28 juli verklaarde Oostenrijk zijn buurland de oorlog.
Toen Rusland algeheel mobiliseerde reageerde Duitsland, dat zich bedreigd voelde,
met het openen van een oostfront. Ook Frankrijk, dat een verdrag met Rusland had,
werd de oorlog verklaard. Bij hun inval namen de Duitsers een omweg (teneinde
het Franse vestingsysteem Verdun-Belfort te vermijden) en op 4 augustus werd de
Belgische neutraliteit geschonden, met als dieptepunt de brand in Leuven die op
24 augustus de vermaarde universiteitsbibliotheek verwoestte. Na de aanval op
België verklaarde op zijn beurt Engeland de Duitsers de oorlog. Ruim vier jaar zou
la Grande Guerre, waarin ook Italië, Bulgarije, Roemenië, Griekenland, het
Ottomaanse Rijk, Japan en de Verenigde Staten meegezogen werden, de aarde in
brand zetten. Totaal aantal slachtoffers: ruim negen miljoen.
Zodra het in Duitsland misging vluchtten Heike en Bé halsoverkop naar Nederland.
Weer veilig thuis, en nog enigszins van slag, kreeg Zeeman het verhaal van die
terugreis met hindernissen in geuren en kleuren opgedist.
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De reis van Zwitserland, waaronder het trachten met den laatsten trein,
die in Schaffhausen nog de grens overging, het reizen door de
mobilisatiedagen van 1 en 2 Augustus heen, met de voortdurende angst,
dat de treinenloop zou worden gestaakt door onverwachte militaire
eischen, van trein tot trein een deel van de weg afleggen gelukkig om al
nu iets dichter bij patrie te komen, het voortdurend dringen en vechten
om plaats, de ellende aan onze grenzen en dan de paniek die in de trein
hier was losgebarsten, dit alles heeft mijne vrouw veel kwaad gedaan
2
waarvan zij niet slechts langzaam herstelt.
Zoals iedereen in Nederland, de regering niet uitgezonderd, was Onnes door het
uitbreken van de oorlog totaal verrast. ‘Tot het laatste oogenblik,’ schreef hij Lorentz,
‘had ik gedacht dat de misdaad tegen de menschheid die nu gepleegd wordt had
3
kunnen worden voorkomen.’ Direct na het uitbarsten van de vijandelijkheden had
Onnes uit Duitsland bericht gekregen van Voigt, Wien en Lenard. De laatste liet zijn
apologie van het Duitse handelen vergezeld gaan van een fel anti-Brits pamflet, in
4
de euforie van nationale solidariteit in één ruk geschreven. Sinds J.J. Thomson
verzuimd zou hebben om Lenards werk aan kathodestralen correct te citeren, had
de experimentator uit Heidelberg een buitensporige aversie ontwikkeld jegens de
Britten én de theoretische natuurkunde. In zijn pamflet stelde Lenard de Britse
onaangekondigde interventie aan de kaak. Hij eiste dat het continent het
heerszuchtige gedrag der Britten, die de Fransen en de Russen ten eigen bate
tegen de Duitsers zouden hebben opgezet, zou beantwoorden met het instellen van
een intellectuele blokkade.
‘Wat moet men daarop nu antwoorden?’ schreef Onnes aan Zeeman. ‘En dan na
Leuven? En dan na de gijzeling van Solvay? En dan na de [deels verwoeste]
kathedraal van Reims?’ Overigens zou Onnes in 1914 gewoon een kerstkaart naar
5
Lenard sturen met ‘de goede wensen voor het nieuwe jaar’. Onnes stond een strikte
neutraliteitspolitiek voor en om geen der strijdende partijen een ‘voorwendsel’ te
bieden ‘ons als haar minder welgezind te beschouwen’ en zo ‘het volksbestaan in
gevaar te brengen’, ging hij niet in op een verzoek van De Groene Amsterdammer
om een stuk te schrijven naar aanleiding van de verwoesting van de bibliotheek in
Leuven - Lorentz deed het wel. ‘Ik vrees zo,’ schreef Onnes aan hoofdredacteur
Wiessing, ‘dat er genoeg kwesties zich zullen voordoen, waarbij het wenschelijk is,
dat de strijdende partijen de overtuiging hebben dat wij allen goedgezind zijn, doch
aan onze neutraliteit niet laten raken en ons tegen den indringer tot het uiterste
6
zullen verdedigen [...].’
Met Lorentz nam Onnes half oktober de laatste ontwikkelingen door. De Franse
Nobelprijswinnaar Richet was door de Duitsers krijgsgevangen ge-
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maakt en het idee was dat Lorentz en Onnes in Berlijn bij hun collega Warburg
zouden aankloppen om steun voor vrijlating. Verder was Onnes op zoek gegaan
naar pacifisten onder Duitse fysici. Meer dan Ostwald en Förster, ‘die wat verder
van ons af staan’, leek Ferdinand Braun uit Straatsburg geschikt om aan te schrijven.
Op dat moment waren de eerste gesneuvelde collega's een feit. ‘Wat zullen er in
Duitschland een hoop goede kerels aangaan,’ schreef Gilles Holst op 30 september.
‘Baedeker was meen ik de eerste en in 't laatste nummer van het Physikalische
Zeitschrift staat al een heel rijtje. Ik hoop dat wij van die fraaiigheden gespaard
7
zullen blijven.’ Tot de gesneuvelden behoorden Fritz Hasenöhrl (Wenen) en Max
Reinganum (Freiburg), twee oud-assistenten van Onnes en snel opgeklommen tot
hoogleraar - over Hasenöhrl schreef Onnes in de NRC van 19 oktober 1915 een
necrologie. Walther Nernst, die zodra de oorlog uitbrak zijn Berlijnse laboratorium
in de steek liet, dienst nam bij het corps chauffeurs en na het stuklopen van de
blitzkrieg voor Parijs de conclusie trok dat de oorlog verloren was, verloor zijn beide
8
zoons aan het front.
Wat bij wetenschappers in de geallieerde landen kwaad bloed zette was de Aufruf
an der Kulturwelt, oktober 1914 opgesteld, in tien talen vertaald en op grote schaal
verspreid. ‘Aan de beschaafde wereld!’ begon het pamflet. ‘Wij, vertegenwoordigers
van Duitse kunst en wetenschap, protesteren ten aanzien der gehele beschaafde
wereld tegen de leugens en de laster, waarmee onze vijanden Duitslands schone
zaak in de zware ons opgedrongen strijd om het bestaan in het slijk trachten te
sleuren.’ Zo ging het nog een tijdje door, waarna een ‘Het is niet waar’ - refrein werd
ingezet: ‘Het is niet waar dat Duitsland schuld draagt aan deze oorlog. [...] Het is
niet waar dat wij boosaardig de neutraliteit van België geschonden hebben. [...] Het
is niet waar dat onze troepen met ruw geweld tegen Leuven optraden. Met bezwaard
hart moesten zij door een gedeeltelijke beschieting der stad wraak nemen op de
razende bevolking, die hen arglistig in hun kwartier overviel. [...] Het is niet waar dat
de strijd tegen ons zogeheten militarisme geen strijd tegen onze cultuur is.’ En tot
besluit: ‘Gelooft dat wij deze strijd ten einde zullen strijden als een cultuurvolk,
waarvoor de nalatenschap van een Goethe, een Kant, even heilig is als huis en
haard. Daarvoor staan wij in met onze naam en onze eer.’ Was getekend: 93
coryfeeën op het gebied van Duitse wetenschap en cultuur, waaronder Fritz Haber,
Felix Klein, Philipp Lenard, Walther Nernst, Wilhelm Ostwald, Max Planck, Wilhelm
Röntgen, Arnold Sommerfeld en Wilhem Wien. Opvallende afwezigen: Albert
Einstein, die april 1914 door Nernst en Planck naar Berlijn was gehaald, en de
wiskundige David Hilbert. Einstein kwam met zijn weigering weg omdat hij
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Zwitsers staatsburger was; Hilbert, van Pruissische komaf, trof het slechter en werd
9
door zijn studenten voor verrader uitgemaakt.
Reacties van Britse en Franse zijde op de Aufruf waren niet minder nationalistisch
van toon en deden het ergste vrezen voor de toekomst. The Times kwam binnen
een week met een petitie die steeds wel waar zei en ondertekend was door zo'n
150 intellectuelen. In Frankrijk verscheen in 1916 Les Allemands et la Science, een
bundel artikelen van intellectuelen en cultuurdragers. Emile Picard, secretaris van
de Académie Française, vatte de boodschap samen: ‘Slechts zelden zijn originele
en vruchtbare ideeën voortgebracht door de Duitsers’. Ook liet de Fransman in zijn
bijdrage alvast zijn gedachten gaan over wat er na de oorlog moest gebeuren. ‘Wat
het intellectuele leven betreft,’ aldus Picard, ‘zijn wij van mening dat het wenselijk
is dat zo snel mogelijk elke intellectuele band met Duitsland verbroken wordt, want
het blijft de vijand van morgen die alleen maar denkt de vandaag gemiste kans ooit
te benutten. [...] Ten aanzien van de internationale congressen zal een hervorming
doorgevoerd worden. Zoals ze waren, waren ze een springplank voor het
germanendom. Het zal ons, naar men mag hopen, lukken samen met onze
bondgenoten en vrienden congressen te organiseren waarvan Duitsland is
uitgesloten, omdat het zich door zijn barbaarsheid buiten de kring der beschaafde
10
naties heeft geplaatst.’
Profetische woorden.
De wereldoorlog betekende voor Onnes een streep door de rekening. Was hem
in februari, op het feestelijke Parijse déjeuner dat de Association Internationale du
Froid hem ter ere van zijn Nobelprijs had aangeboden, nog een inschrijving op het
Leidse cryogeen laboratorium van 100.000 franc in het vooruitzicht gesteld, die
zilvervloot was jammerlijk getorpedeerd. ‘Voor het laboratorium is deze oorlog een
vreselijke slag,’ beklaagde Onnes zich half augustus bij Lorentz.
De internationale inschrijving ten behoeve er van was juist in beweging
gebracht. Alles wat daarmeede samenhangt wordt natuurlijk vernietigd
en daarmee valt allerlei, dat ik op 't punt was voor Leiden te bereiken.
Onafzienbaar zijn nu de moeilijkheden om het laboratorium in gewonen
gang te houden. Het dreef geheel op een steeds toenemende reeks hooge
voorschotten, die ik niet meer kan geven. Je begrijpt wel hoeveel zorgen
11
dit meebrengt.
Dezelfde dag schreef Onnes naar Texel dat Keesom gerust bij zijn familie kon blijven
daar het laboratorium pas op 1 september zou openen ‘en dan ook slechts met
vereenvoudigde dienst’. Opnieuw was er zorg om de oorlog. ‘Ook voor het
laboratorium komen zware tijden. Het geld voor het dienst-
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jaar is reeds met heel veel overschreden. De kans het voor het laboratorium in het
buitenland ingetekende geld, waarop voor de regeling onzer schulden was gerekend,
te ontvangen is voorloopig natuurlijk verkeken.’ Ook privé was het mis: ‘En mijn
eigen kapitaal en inkomsten hebben onder de tijdomstandigheden een zware klap
12
gekregen, die ons zelfs tot ingrijpende bezuinigingen in ons huishouden dwingt.’
Vijf weken later was de situatie niets verbeterd en somberde Onnes tegenover
Zeeman verder: ‘Met grote moeite is het alleen nog maar mogelijk een enigszins
doeltreffend beheer te voeren. Het zijn met recht donkere tijden. Zoo zie ik, voorloopig
13
althans zeker, geen kans om aan extra assistenten zoals vroeger te denken.’
In de personele sfeer hakte de oorlog er stevig in. Door de mobilisatie miste Onnes
14
1 ½ assistent, 2 amanuensissen en 2 leraren van de instrumentmakersschool.
Praktische examens voor leerlinginstrumentmaker en vakantiecursussen werden
in 1914 afgelast, Communications vonden nog maar beperkt hun weg naar het
15
buitenland en eind 1915 werd het drukken zelfs tijdelijk gestaakt. Na de Duitse
inval in België was Jules-Émile Verschaffelt, docent aan de Vrije Universiteit te
Brussel, naar Leiden gevlucht, waar Onnes zich over hem ontfermde en zijn vroegere
assistent per 1 januari 1915 een aanstelling bezorgde. Minder gecharmeerd was
hij van de komst van Marcel Minnaert, een flamingant die de Duitse bezetting van
België als voertuig zag om in Gent het ideaal van een Vlaamse Hogeschool te
verwezenlijken. Ter voorbereiding op een Gents professoraat in de natuurkunde
16
was Minnaert naar Leiden afgereisd om er - vooral van Ehrenfest - het vak te leren.
Onnes uitte zijn afkeer van een Vlaamse Hogeschool in een zorgvuldig
geformuleerde maar niettemin openhartige en politiek geladen brief aan Arnold
Sommerfeld. Onderwerp was de vraag of Keesom zou voelen voor een post in Gent
- Sommerfeld had de zaak op 18 mei 1916 bij collega Onnes aangekaart in opdracht
van de ‘Genter Studienkommission’. Op zich was Keesom beschikbaar: zijn
17
benoeming als opvolger van Einstein in Zürich, die Onnes als ‘vaststaand’ zag,
was door de oorlog verijdeld - de zoveelste tegenslag voor de conservator. In zijn
antwoord aan Sommerfeld zei Onnes, na eerst de hervatting van het zenden van
de Leidse Communications te hebben aangekondigd, dat Keesom een ‘ruf’ naar
Duitsland zeker eervol zou vinden, maar Gent was niet aan de orde: de Vlamingen
zouden tegen zijn. Lorentz, zo voegde Onnes eraan toe, dacht er net zo over. Het
punt was dat ‘een universiteit een stukje volksziel in zich herbergt’. Onnes stond
sympathiek tegenover de gelijkberechtiging van het Vlaams, maar een Vlaamse
universiteit moest binnen het kader van de Belgische wetgeving gestalte krijgen en
niet door bemoeizucht van buitenaf.
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Waarna Onnes de Nederlandse neutraliteit uit de doeken deed. Geleerden als hij,
zo moest Sommerfeld begrijpen, hadden onder beide strijdvoerende partijen vrienden.
Wanneer wij zonder aanziens des persoons bij onze vrienden opkomen
voor vrijheid en gerechtigheid, handelen wij slechts overeenkomstig de
eer en plicht die mannen van de wetenschap immer na te komen hebben.
In een zaak als deze draagt aan het vellen van een trefzeker oordeel bij
dat vrijheidsliefde een eerste karaktertrek van ons volk is. Die trek tonen
wij ook nu weer, wanneer we ons op het uiterste voorbereiden om onze
onafhankelijkheid, indien noodzakelijk, wat God verhoede, tot op de laatste
druppel bloed te verdedigen.
Bekijk het eens van de menselijke kant, raadde Onnes zijn collega uit München
aan: alle kans dat Sommerfeld zijn mening zou herzien en ook zou vinden dat
Hollanders in Gent geen Vlaamse colleges moesten gaan geven als de Vlamingen
zelf er geen heil in zagen. En Onnes besloot: ‘Mijn vrouw en ik zijn begaan met al
het leed dat u omringt, wij hopen innig dat persoonlijk leed dichtbij huis u en de
18
uwen bespaard blijft.’ Sommerfeld had waardering voor het Leidse standpunt en
stuurde de brief door naar Wien: ‘Der beiliegende Brief von Kam. Onnes wird Sie
19
interessieren und erfreuen.’

Verbouwing en uitbreiding
Aan het Steenschuur viel voor conservator Crommelin na het uitbreken van de
oorlog geen normaal beheer meer te voeren. Beide hulpcustossen waren onder de
wapenen, Berlijnse leveranciers als Kahlbaum en Coehius konden opeens geen
20
zwavelzuur of nieuwzilver meer leveren en extra activiteiten werden
noodgedwongen afgeblazen. Al in september 1914 moest Crommelin leraren en
collega's die om vloeibare lucht kwamen vragen nee verkopen: ‘Vanwege verbouwing
en ook met het oog op de tijdsomstandigheden (zuinigheidsmaatregel) staat het
cryogeen laboratorium thans geheel stil en dat wel voor geruimen tijd nog, naar ik
21
vermoed.’
Met die verbouwing doelde Crommelin op het nieuwe lokaal voor proeven met
vloeibaar helium en een barak in de tuin voor het laboratorium. In die laatste kwamen
kamers voor teken- en administratiewerk, voor de hoogleraar Kuenen, voor
22
conservator Crommelin en voor de bibliotheek. Dat alles gaf een hoop rompslomp
en het terugdraaien van de zwaarbevochten salarisverhoging voor het technisch
personeel (waaronder ƒ 300 voor Flim en ƒ 500 voor beide conservatoren) na het
uitbreken van de oorlog, bij wijze van rijksbezuinigingsmaatregel, zal de stemming
er niet vrolijker op hebben
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gemaakt. Toen in 1917 bovendien de brandstof op rantsoen ging, kwam het
personeel ook nog eens in de kou te zitten. Alleen het gebouwtje voor theoretische
fysica werd verwarmd en bij al te strenge vorst werd op zaterdag of in de
kerstvakantie niet gewerkt. Ook besloot Onnes zijn stoommachine te vervangen
door elektromotoren van 30 en 10 pk. De vereiste hinderwetvergunningen gaven
ditmaal geen last: Einthoven kon er alleen maar baat bij hebben.
De kou in het laboratorium en de onbereikbaarheid van de Zwitserse en
Zuid-Duitse kuuroorden deden Onnes' gezondheid geen goed. Altijd moest hij
oppassen en vaak was hij in het laboratorium afwezig. April 1917 liep hij zo'n koppige
bronchitis op dat hij de rest van het jaar Huize ter Wetering niet meer uit mocht en
24
per brief en telefoon conservator Crommelin instrueerde. ‘De bronchitis heeft mij
dit maal meer dan anders aangepakt,’ excuseerde Onnes zich bij Zeeman voor zijn
zoveelste afwezigheid op een Akademievergadering, ‘en daar wij helaas Zwitserland
- dat ik al een paar jaren zeer mis - niet achter de hand hebben moet ik zorgen dat
25
elk spoor verdwenen is [...].’ Weliswaar kon Heike altijd terecht in de villa van
Menso op een duin aan de Katwijkse noordboulevard, maar dat was ‘wel een geheel
26
ander leven dan andere jaren in de bergen’. Januari 1918 was Onnes in zoverre
hersteld dat hij bij redelijk weer naar het laboratorium mocht, mits hij per rijtuig ging
en iedere inspanning meed. Voorzichtig hervatte hij zijn college voor gevorderde
studenten, zij het voorlopig bij hem thuis in de studeerkamer.
Door de oorlog liep het buitenlands bezoek aan het Steenschuur drastisch terug.
Slechts een enkeling streek voor kortere of langere tijd in Leiden neer, te weinig om
het internationale karakter van het cryogeen laboratorium gestand te doen.
Verschaffelt, een oude bekende, bleef tot 1919 en deed een serie onderzoekingen
naar de inwendige wrijving van vloeibare waterstof, aan de hand van een torsieslinger
met een bol. A.L. Clark uit Toronto kwam voor enkele maanden over en publiceerde
met Kuenen over kritische verschijnselen. Julio Palacios Martinez uit Madrid ten
slotte bleef twee jaar en hield zich bezig met isothermenbepalingen van neon,
waterstof en helium.
Voor de rest was het kommer en kwel met de buitenlandse inbreng. Wel bracht
de cursus 1914-1915 visites van Frederick Lindemann en Ernest Solvay. De eerste
was op weg van Berlijn, waar hij tot de smaakmakende assistenten van Nernst
behoorde, naar Londen. In 1919 werd Lindemann hoogleraar in Oxford, waar het
Clarendonlaboratorium in 1933 als eerste in Groot-Brittannië vloeibaar helium
27
produceerde, en Churchill zou hem aanstellen als zijn wetenschappelijk adviseur.
Industrieel en filantroop Sol-
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vay, weer vrijgelaten door de Duitsers, was een goede vriend van Onnes en had
laboratorium en instrumentmakersschool al meermalen geld toegestopt. Ook Albert
Einstein kwam oktober 1916 op uitnodiging van Paul Ehrenfest twee weken naar
Leiden - een reis die heel wat voeten in de aarde had. Onnes overwoog nog Einstein
op diens terugreis naar Berlijn ‘Thorium E’ mee te geven voor prof. O. Hönigschmid
te Praag, die zo aardig was geweest het Leidse laboratorium een preparaat radium-G
(een lood-isotoop) aan te bieden, mogelijk een supergeleider. Maar de ruil verliep
28
via een gezant.
De Nederlandse neutraliteitspolitiek deed zich ook gelden in het laboratorium.
Toen de Amsterdamse fysica E.I. Smid in Leiden met Crommelin beide Amsterdamse
drukbalansen had geijkt tegen de standaard open kwikmanometer (zie hoofdstuk
29
22), en er behalve een stukje voor de Akademie ook gedacht werd aan een
publicatie in een buitenlands tijdschrift, stond Onnes erop dat het ‘ter wille van de
neutraliteit’ niet alleen aan een Duitstalig maar ook een Engelstalig tijdschrift werd
aangeboden, waarbij zijn voorkeur uitging naar Annalen der Physik en het
30
Philosophical Magazine. En toen Palacios Martinez naar Madrid terugkeerde en
glaswerk wilde meenemen, gaf dat problemen ‘ivm van oorsprong Duitsche
grondstoffen’, zo liet de betreffende instrumentenfabrikant weten. De Spanjaard
31
deed er het beste aan het glas als handbagage mee te nemen.
Een jaar later kwam Solvay opnieuw op bezoek en werd toen gefêteerd in Hôtel
32
des Indes. Ook Verschaffelt, Lorentz en Crommelin schoven in Den Haag aan en
behalve de slepende oorlog en het Institut de Physique (dat de Solvay-conferenties
voorbereidde en subsidies uitdeelde), ging het gesprek ook over een nieuwe
Brusselse gift. Na het wegvallen van de diensten van de Physikalisch-Technische
Reichsanstalt in Berlijn kwam het, bij gebrek aan een Nederlands equivalent, nogal
eens voor dat het Leidse laboratorium het verzoek kreeg röntgenbuizen voor medisch
en wetenschappelijk gebruik te repareren dan wel nieuwe exemplaren te blazen.
Om die maatschappelijk nuttige maar voor de glasblazerij belastende activiteit in
goede banen te leiden stelde Onnes een verzelfstandiging voor. Solvay knikte en
33
kwam met ƒ 2500 over de brug.
De wetenschappelijke productie van het Natuurkundig Laboratorium zakte tijdens
de oorlog fors in. Enkele assistentplaatsen bleven onbezet en het vertrek per 1
januari 1916 van Keesom naar Utrecht betekende een enorm verlies. Een flink deel
34
van die output kwam voor rekening van Verschaffelt en Pieter Geert Cath. De
laatste promoveerde eind 1917 bij Onnes op ‘metingen aangaande de
o

35

temperatuurschaal beneden 0 C’. Lager dan vloeibare waterstof kwam Leiden
nauwelijks in de jaren 1914-1919, de heli-
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umliquefactor stond bij gebrek aan heliumgas praktisch droog. Wapenfeit op het
gebied van cryogene apparatuur was het bouwen van een waterstofdampcryostaat
36
voor het lastige temperatuurgebied tussen 27 en 55 kelvin. Overigens was het na
het uitbreken van de oorlog in het laboratorium van Nernst gedaan met het
lage-temperaturenonderzoek. Na terugkeer van het front, Kerstmis 1914, werd
Nernst door het Duitse opperbevel op het ontwikkelen van chemische wapens gezet.
Maar het gifgas dat hij voor ogen had was de generaals niet dodelijk genoeg en
Nernst werd vervangen door Fritz Haber. Die kwam met chloor op de proppen en
was erbij toen het 11 april 1915 in Ieperen in het veld werd uitgetest - 5000 doden.
Grote opsteker tijdens de oorlogsjaren was de nieuwbouw voor anorganische
chemie. Februari 1916 was de kogel door de kerk: er kwam in Vreewijk, waar de
organische chemie al in 1901 was neergestreken, een tweede laboratorium, zodat
alle scheikundigen weer in elkaars nabijheid verkeerden. Beter laat dan nooit, zal
Onnes gedacht hebben, al kon hij het niet laten tegenover de curatoren - en daarmee
de minister - de onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen van het voortdurend op
de lange baan schuiven van de beloofde uitbreiding voor zijn natuurkunde. ‘Wat nu
staat te worden verwezenlijkt, kwam ten tijde mijner inaugurele rede ter sprake. [...]
Maar ik heb een nieuw geslacht moeten zien opkomen alvorens wat ik meende te
mogen

Afscheid van de oude collegezaal in 1922. Achter de demonstratietafel staat J.P. Kuenen,
als tweede hoogleraar experimentele natuurkunde vooral belast met onderwijs.
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verwachten zijne verwezenlijking nadert.’ Onnes herinnerde eraan dat de minister
al in 1889 had beloofd dat ‘binnen een niet [ver]verwijderd tijdstip’ er een ‘geheel
nieuw chemisch lab’ zou komen. Na het nijpend ruimtegebrek in de grote collegezaal,
waar Kuenen geen kant op kon, te hebben gehekeld, gaf Onnes de regering in
overweging ook de anatomie van het Steenschuur weg te halen en met voorrang
onder te brengen op het terrein van het nieuwe academisch ziekenhuis.
Dat laatste kon wellicht de druk van de ketel halen bij fysiologie, de vierde bewoner
van het laboratoriumcomplex tegenover het Van der Werffpark. Einthoven, de
hoogleraar-directeur, wilde uitbreiden en vond bij zijn plannen Onnes op zijn weg.
Einthoven had zijn nieuwe dreunvrije zaal vlak bij de fysica gepland en gezien ‘de
ellende in het verleden’, zo liet Onnes juni 1914 curatoren weten, was dat vragen
om moeilijkheden. Temeer daar binnenkort de ‘beweegkracht’ in het Natuurkundig
38
Laboratorium ‘belangrijk groter’ moest worden. Geen millimeter toegeven, dat was
de strategie.
Vanaf zijn vakantieadres in Baden, twee weken voor de hel losbarstte, zette Onnes
zijn campagne voort. Curatoren moesten vooral begrijpen dat vloeibaar helium
‘binnen een paar jaar transportabel’ moest zijn, alleen dan kon het cryogeen
laboratorium een ‘internationaal brandpunt’ blijven. Waarop Onnes melding maakte
van de inschrijving bij de Association Internationale du Froid: ‘geld uit het buitenland
39
voor onderzoek’. Dat was op 12 juli. Een dag later ging er weer een brief naar de
curatoren, waarin nogmaals angst voor ellende en voor belemmering van de
uitbreiding van het Natuurkundig Laboratorium werd uitgesproken: ‘ik voel onheil
dreigen’. En waarom was trouwens die dreunvrije pijler bij fysiologie al niet veel
40
eerder beter onderheid?
Toen voorjaar 1916 duidelijk werd dat inderdaad ook de anatomie op termijn zou
verkassen, kon het opmaken van uitbreidings- en verbouwingsplannen van start
gaan. Even was er nog sprake van nieuwbouw voor de natuurkunde elders in de
stad - de vurige wens van Einthoven - maar Onnes wist de Rijksbouwmeester van
41
die gedachte af te helpen. Het was nu zaak omzichtig te opereren en de regering
en het parlement niet voor het hoofd te stoten. Een verzoek om in de NRC-serie
‘Onder de menschen’ te figureren, een artikel waarin ook de ‘karige huisvesting’
aan de orde zou komen en dat begin november 1916 zijn beslag moest krijgen,
hield Onnes aan tot na de behandeling van de staatsbegroting, ‘om niet de indruk
van reclame te wekken’ en zo het goedkeuren van de eerste termijn van ƒ 100.000
42
voor de verbouwing in de waagschaal te stellen.
De hele cursus 1917-1918 kwamen Onnes, Kuenen, Crommelin en
districtsbouwkundige der Rijks-Universiteitsgebouwen P.J.M. van Oerle op
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zaterdagmiddag bijeen om plannen te smeden. Het complex aan het Steenschuur
zou een inwendige verbouwing ondergaan. Verder kreeg het gebouwtje voor
theoretische natuurkunde op de hoek Zonneveldsteeg-Langebrug er een verdieping
bij (bezwaren van Einthoven en vrees bij Ehrenfest en Lorentz voor de goede
verhoudingen met fysiologie konden Onnes niet vermurwen), terwijl langs de
Nieuwsteeg nieuwbouw zou verrijzen, met op de begane grond
instrumentmakerswerkplaatsen, boven de nieuwe grote collegezaal en in de kelder
een fietsenstalling, het ketelhuis voor de centrale verwarming en ‘een kamer voor
constante temperaturen’. Nadat de bouwtekeningen waren goedgekeurd en de
kredieten verstrekt ging op 18 november 1918, kort na de ontruiming van de
chemievleugel, de eerste spade de grond in. Het voorjaar werd er geheid, waarna
Onnes op 10 oktober 1919 in het bijzijn van Lorentz ‘in allen eenvoud’ de eerste
steen legde. Zeven jaar zou de operatie duren.
Maar toen stond er ook wat. Zie de plattegrond. De hoofdingang werd verplaatst
naar de Nieuwsteeg, waarvan de inrichting al aan bod is geweest. De glasblazerij
kreeg een ruim onderkomen achter de oude anatomievleugel en er kwam een flink
aantal werkkamers bij. Ook het cryogeen laboratorium breidde sterk uit. Er kwam
een extra installatie voor vloeibare lucht (systeem-Claude) met een capaciteit van
30 liter per uur, een tweede waterstofliquefactor en een neoncyclus in de cascade
om elektrische proeven in het waterstofgebied te kunnen doen zonder kans op
ontploffingen. Op de bovenverdieping van theoretische natuurkunde kwamen de
leeskamer van Bosscha, een bibliotheek, een kleine collegekamer en de
hoogleraarskamer van Ehrenfest. Het laboratorium kreeg aansluiting op het lichtnet
zodat gasmotor, stoommachine en stoomketel het veld ruimden. De plek van de
vroegere glasblazerij werd gereserveerd voor een ‘reuzen-electromagneet’, te
bouwen door Siemens & Halske, waartoe Onnes januari 1924 de aanbesteding de
43
deur uitdeed (de eerste schets maakte hij al in 1917). De magneet moest een uur
achtereen 444 ampère aan stroom kunnen trekken (bij 136 volt) en was begroot op
ƒ 33.000. In 1925 werd hij geleverd en in afwachting van het aanleggen van de
loopkat, -kraan en de schakelinstallatie onder een afdak geparkeerd. Onnes heeft
44
de ingebruikname van het gevaarte van 14 ton niet meer meegemaakt.
Op 11 november 1918 sloten de geallieerden en de Duitsers in een spoorwagon
in het bos van Compiègne een wapenstilstand. Het afkondigen van een totale
duikbootoorlog op 1 februari 1917 had de Amerikanen, al voorbereid door president
Woodrow Wilson (die in 1916 nipt herkozen was dankzij de slogan ‘he kept us out
of war’), de oorlog ingedreven en de enorme hoeveelheden oorlogsmateriaal en
troepen die zij naar Frankrijk verscheepten
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Plattegrond van het Natuurkundig Laboratorium in 1922, nadat de chemie en anatomie uit
het complex waren vertrokken. 1. kamer H.A. Lorentz; 2. kamer assistent theoretische fysica;
3. grote collegekamer theoretische fysica; 4. leeskamer Bosscha; 5. bibliotheek; 6. kleine
collegekamer theoretische fysica; 7. kamer Paul Ehrenfest; 8. portaal; 9. portaal en
fietseningang; 10. fietsenstalling; 11. bergplaats voor brandstoffen; 12. ketelhuis centrale
verwarming; 13. smederij; 14. hoogspanningsstation; 15. bankwerkerij; 16. schakel- en
machinekamer; 17/18. kamers voor elektrotechnische metingen; 19. nieuwe
hoogspanningsstation; 20/21. bussenloodsen; 22. bijlokaal glasblazerij; 23. glasblazerij;
24/25/27. proevenkamers; 26. proevenkamer met dreunvrije pijler; 28. amanuensiswerkplaats;
29. lokaal voor gasthermometers; 30. magazijn; 31. weegkamer; 32. kamer conservator
Crommelin; 33. kamer hoogleraar-directeur Kamerlingh Onnes; 34/35/36 proevenkamers;
37. toiletten; 38. demonstratiekamer met dreunvrije pijler; 39. wachtkamer; 40. pakkamer;
(boven 38/39/40 zat de grote collegezaal); 41. portaal hoofdingang; 42. natuurkundige
instrumentmakerswerkplaats; 43. elektrische instrumentmakerswerkplaats; 44. garderobe
studenten; 45. trappenhuis; 46/47. proevenkamers; 48. bergplaats voor zuren; 49. bergplaats
voor brandbare vloeistoffen; 50. waslokaal technisch personeel; A. lokaal voor hoogteproeven;
C. lokaal voor magnetische metingen; D. monteerkamer voor cryostaten; E. lokaal voor
vloeibaar chloormethyl, ethyleen, zuurstof, etc. (cascade); E'. lokaal voor vloeibaar helium;
F. lokaal voor piëzometers; G. lokaal voor manometers; H. lokaal voor elektrische metingen;
I. lokaal voor galvanometers; K. instrumentmakerswerkplaats voor het cryogeen laboratorium;
P. lokaal voor vacuümpompen; U. lokaal voor magnetische metingen; V. proevenkamer; W.
magazijn; X. lokaal voor de voluminometer; Aa. lokaal voor vloeibare waterstof; Bb. lokaal
voor vloeibare lucht; Cc. lokaal voor elektrische ovens; a t/m h. diverse gangen.
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Natuurkundig Laboratorium na de verbouwing van 1920-1926. Links op de hoek op de eerste
verdieping de nieuwe grote collegezaal. Op de voorgrond het standbeeld van Van der Werff,
burgemeester ten tijd van het Spaanse beleg; op de achtergrond de Pieterskerk.

gaven de doorslag. De Duitsers moesten zwaar boeten: het gebied ten westen van
de Rijn dienden ze te ontruimen, ze raakten hun complete vloot kwijt en 5000
kanonnen, 5000 locomotieven en 150.000 spoorwagons waren voor de tegenpartij.
Ook in de wetenschap was verzoening voorlopig ver te zoeken. ‘Een ongeloofelijken
golf van haat en wraakzucht, nijd en hebzucht schijnt over de geheele wereld te
gaan,’ schreef Onnes aan Van der Waals. De taferelen in de wetenschappelijke
wereld, vond hij ‘beschamend’, ‘al is de toestand waaruit het voortkomt te begrijpen’.
Zijn hoop bleef gericht op Wilson en zijn Volkenbond: die moest ‘de bron waaruit al
45
die haat welt’ dichten.
Zelf zette Onnes een hulpactie voor nooddruftige ‘universitaire kringen’ in
Oostenrijk op touw. In verschillende kranten en in het Chemisch Weekblad verscheen
46
juli/augustus 1920 een oproep tot steun, die ƒ 2500 opleverde: ‘Iedere
levensvreugde is voor een groot deel dezer intellectueelen uitgesloten; om het
noodigste aan te schaffen wordt het laatste bezit opgeofferd. Het is helaas reeds
47
waar, dat mede de allerbesten te gronde gaan.’ Tot de ondertekenaars behoorden
de Groningse hoogleraren Heijmans (psychologie) en Kapteyn (sterrenkunde), de
Leidse arabist en islamkenner Snouck Hur-
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gronje (tevens voorzitter van de afdeling Letterkunde van de Akademie) en Lorentz.
Eerder was via het Rode Kruis al een pakket rijst, gort, blikken met suiker, koffie
thee en cacao naar een hulporganisatie voor Weense kinderen gestuurd. Dat was
ongetwijfeld een initiatief van Bé, die zich in Nederland al jaren voor gedepriveerde
kinderen inzette. ‘De verpakking droeg ik aan mijn kruidenier op,’ hield Onnes
Zeeman op de hoogte, ‘die mij nog opgaf dat de havermout het best in “ponden”
verpakt werd.’ En Lorentz kreeg te horen dat de ‘zending levensmiddelen’ aan
mevrouw Boltzmann, de weduwe van Ludwig, ‘wel bijzonder doel’ had getroffen.
Ook kon Onnes zomer 1920 voor het eerst sinds jaren naar Zwitserland om aan
zijn eigen gezondheid te werken. Hij was ziek geweest, pas in augustus mocht hij
van de dokter afreizen. ‘Ik blijf echter hopen dat het verblijf, dat ik zoovele jaren
48
ontbeer, mij nu eens weer zooals vroeger flink helpen mag.’

De nieuwe wetenschappelijke orde
Nog voor de overwinning op de Duitse vijand een feit was zonnen geallieerde
49
wetenschappers al op strafexercities. Vooral bij de Fransen was de haat intens.
Dat was geen verrassing. Een Nederlandse ‘petitie van het intellect’, februari 1915
opgesteld door een comité dat zich ‘de Europese Statenbond’ noemde, had heftige
reacties opgeroepen. Die petitie, gericht aan staatshoofden, regeringen en
volksvertegenwoordigers, had als centrale oproep ‘Vergeet wat u verdeeld en
gescheiden hield’ en was ter ondertekening aan buitenlandse geleerden
toegezonden. Marcel Brillouin, hoogleraar mathematische fysica op het Collège de
France en in 1911 secretaris op het eerste Solvay-congres, liet Lorentz, een van
de ondertekenaars, woedend weten dat hij zes naasten had verloren, zich zeer
gekwetst voelde door de petitie en van vergeven niet wilde weten.
Oktober 1918 kwamen de geallieerde geleerden in Londen bijeen om zich over
de nieuwe wetenschappelijke orde te buigen. Dat de Amerikanen de deur voor de
Duitsers niet knalhard wilden dichtgooien en een terugkeer - na openlijke
boetedoening - open wilden laten, was tegen het zere been van de Belgen en
50
Fransen. Belangrijkste uitkomst van de conferentie was ‘article 1er des résolution
de Londres’: alle oorlogvoerende landen zouden zich terugtrekken uit de bestaande
internationale organisaties waarin ook de centralen (met name Duitsland en
Oostenrijk) vertegenwoordigd waren en in de nieuwe structuren die ervoor in de
plaats kwamen konden wellicht ook de neutralen (Nederland, Scandinavische landen,
Zwitserland) participeren.
Op een bijeenkomst zes weken later in Parijs werd op voorstel van Picard
vastgelegd dat in de op te richten Conseil International de Recherches, die
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de oude Associatie van academies moest vervangen, driekwart van de stemmen
nodig was om neutrale landen toe te laten, waar landen als China en Peru aan
tweederde voldoende hadden. Een grove belediging, oordeelde de Groningse
chemicus F.M. Jaeger, en hij stuurde Lorentz, voorzitter van de afdeling Natuurkunde
van de Akademie, een woedende brief: ‘Voortaan zal bijv. de vraag, of gij, of Onnes,
Zeeman, H. de Vries, Arrhenius, enz. “waardig” zullen zijn, om mee te werken op
wetenschappelijk gebied, beslist worden door een aantal Servische, Portugeesche,
Montenegrijnsche, Japansche, Siameesche en Braziliaanse zevende-rangs-krachten.
Kon de zaak niet meer dan één ernstig gevolg hebben, dan zou ze ridicuul genoeg
51
zijn om er eene operette van te maken’.
De Groningse Akademieleden Kapteyn en Heijmans stuurden een open brief rond
die opriep tot verzoening en tot het afzien van het uitsluiten der centralen - 49
Akademieleden tekenden, Lorentz en Kamerlingh Onnes zaten er niet bij. De adhesie
bij de andere neutralen bleek gering en de Fransen en Belgen gingen weer eens
52
de gordijnen in. De nieuwe Conseil was op 28 juli 1919 een feit. Nog dat najaar
trad ook de Akademie toe - om taktische redenen. Direct gingen er brieven naar
Berlijn en Wenen met de boodschap dat Nederland de contacten met de Duitse en
Oostenrijkse academie wilde continueren. Ook Onnes was daar een warm
voorstander van. Toen in 1923 de nieuwe Union internationale de physique pure et
appliquée in zijn statuten zette dat alleen Conseil-landen konden toetreden, behoorde
Onnes tot de opstellers van een rapport waarin zes fysici van de afdeling
Natuurkunde van de Akademie zich hiertegen keerden. Alle naties moesten kunnen
meedoen en daarom bepleitten de zes een ‘Organisatie voor samenwerking op
physisch gebied met het buitenland’ om als Comité National dat streven gestalte te
53
geven, buiten de Union om. Pas in 1934 wilden de Duitsers in de Conseil én waren
ze welkom - in 1922 wees de Conseil een Duits verzoek tot toetreding af, vier jaar
later was het precies andersom en gingen de Duitsers, die zich door de geallieerden
te weinig respectvol behandeld voelden, niet op de uitnodiging tot toetreding in.
De vaak emotionele discussies binnen de Akademie over de toetreding tot de
Conseil International de Recherches - een gefrustreerde Heymans bedankte in 1919
als lid, Kapteyn stelde zichzelf op non-actief - gingen grotendeels aan Onnes voorbij:
na het uitbreken van de oorlog bezocht hij om gezondheidsredenen nauwelijks nog
de vergaderingen. Groter was zijn betrokkenheid bij de omvorming van de
Association Internationale du Froid (opgericht in 1908, zie hoofdstuk 27). Die werd
op 12 december 1918 ingezet door het aftreden van president André Lebon. Lebon
verklaarde geen enkele behoefte te hebben om ‘in overleg te treden met
vertegenwoordigers

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

498
van landen die de recente catastrofe hebben ontketend en die op misdadige wijze
oorlog hebben gevoerd, ten ene male onverenigbaar met de menselijke en
54
wetenschappelijke solidariteit zoals nagestreefd door de Association’.
Daarop riep de directeur van de Association het bestuur bijeen voor een
vergadering op 6 februari 1919. Uitgangspunt voor de uit te stippelen koers vormden
de resoluties die de geallieerde geleerden oktober 1918 in Londen overeen waren
gekomen en waarin de centralen om hun brute oorlogsmisdaden aan de schandpaal
waren genageld. Punt twee van de agenda behelsde dan ook het ‘toepassen van
artikel 5 van de statuten’ op de regeringen van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije,
Bulgarije en Turkije, alsook op ‘individuele leden afkomstig uit een van die landen’.
Artikel 5 ging over het uitstoten van landen die hun financiële verplichtingen niet
nakwamen of die een ‘oneervolle daad’ hadden gepleegd. Volgens de statuten
hadden leden van de Association die om die reden werden uitgesloten overigens
het recht om zich te verdedigen en beroep aan te tekenen.
Op de vergadering van 6 februari in het Crédit Foncier (grondkrediet) d'Algérie et
de Tunisie in Parijs waren maar 6 van de 28 bestuursleden aanwezig. Ook Onnes
had afgezegd, maar in een telegram had hij zich over de toekomst van de Association
uitgesproken. Op die bijeenkomst bleek al snel dat slechts doorgaan zonder de
centrale machten de Association van de ondergang kon redden. In zijn telegram
bleek ook Onnes die mening toegedaan, zij het om pragmatische redenen: het was
hoog tijd de wederopbouw van de Association aan te vatten en dan lag het voor de
hand uit te gaan van de feitelijke situatie. Maar, zo voegde Onnes eraan toe, ‘uit
respect voor het idee van een Volkenbond zoals opgeworpen in de Veertien Punten
van president Wilson’ zou het goed zijn de beslissing om alleen met de geallieerde
en neutrale landen door te gaan ‘pas na een jaar, en na haar opnieuw in het bestuur
55
aan de orde te hebben gesteld, te sanctioneren’.
Uitkomst van de vergadering was dat André Lebon gevraagd werd als president
van de Association aan te blijven, terwijl in navolging van de handelwijze van de
academies van de geallieerde landen besloten werd de ‘vijandelijke landen en al
hun onderdanen’ voorlopig als lid te ‘schorsen’. Discussies over een organisatorische
koerswijziging teneinde de Association een solide financiële basis te geven werden
verdaagd tot na afloop van de vredesbesprekingen in Versailles.
In een brief aan Lorentz, die toen als voorzitter van de afdeling Natuurkunde van
de Akademie al zijn diplomatieke gaven nodig had om de felle discussies over het
Nederlandse lidmaatschap van de Conseil International de Recherches en de
houding jegens de Duitsers en Oostenrijkers niet te laten ontsporen, gaf Onnes
uiting van zijn tevredenheid over deze Parijse
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afloop. Het ‘in den opwinding voorgestelde beleedigend royeeren van de vijanden
op grond van vergrijp tegen de eer’ was van de baan, in plaats daarvan was
‘deelneming der vijanden’ ‘opgeschort’ en bleven de neutralen, waaronder Nederland,
‘van rechtswege lid’. Terzijde merkte Onnes over de voorwaarden waaronder de
neutrale landen lid konden worden van de aanstaande Conseil International de
Recherche op dat die weliswaar ‘kwetsend’ waren voor een land ‘van de
wetenschappelijke betekenis van Nederland’, maar de Volkenbond zou dat wel
56
rechttrekken. ‘Retrogradum gaat niet meer, l'humanité marche!’
De Association maakte op 21 juni 1920 plaats voor het Institut International du
Froid. Dat kende een veel strakkere organisatie, geënt op het Internationale
Landbouwinstituut te Rome: geen individuele leden meer maar participerende landen
57
in zes categorieën die vaste contributies betaalden. Nederland zat in groep 4 en
werd jaarlijks aangeslagen voor 4000 franc; Ons Indië zat een trede lager: 2000
franc.
De plechtige Conférence Internationale du Froid, in het Parijse ministerie van
Handel, werd voorafgegaan door een bijeenkomst van het Comité Exécutif Provisoire,
waarvan ook Onnes deel uitmaakte. President Lebon (weer op zijn post) nam de
organisatie nog eens door. Gebleven waren het Bulletin, de subsidies en de
internationale commissies, waaronder die voor natuurkunde, chemie en thermometrie
onder leiding van Kamerlingh Onnes. Aan het begin van de bijeenkomst feliciteerde
Lebon de Nederlander nog met de pas verworven status van membre
correspondence van de Académie - het bewijs dat Onnes' houding jegens de
centralen de Fransen niet in het verkeerde keelgat was geschoten. ‘De Berlijnen
hebben mij indertijd reeds met een eeredoctoraat (1910) bedacht,’ liet Onnes Zeeman
weten, ‘zoodat de Kring van vrienden [in 1915 maakte de Royal Society Onnes
58
buitenlands lid] als een gesloten cyclus rond mij staat.’
In de Grote Zaal aan de Rue de Varenne was het Kamerlingh Onnes, ‘un grand
savant à l'avant-garde de la science’, die namens de 42 aanwezige landen de
welkomsttoespraak van de Franse minister van Landbouw mocht beantwoorden.
Ricard benadrukte dat de oorlog eens temeer het nut van gekoeld voedsel had
aangetoond. Het was zaak nu de ontoereikendheid van de koude-industrie via een
gemeenschappelijke inspanning op te heffen. ‘Het doel dat u nastreeft, mijne heren,’
aldus de minister, ‘is beslist een van de omvangrijkste en nuttigste die men zich kan
indenken.’ Op zijn beurt stelde Onnes, niet zonder eigenbelang, dat zolang het
Institut in de voetsporen van de Association zou treden, succes verzekerd was. De
wetenschap van de koude had een gouden toekomst, de realiteit had steeds opnieuw
de ‘stoutste dromen overtroffen’. Wat begonnen was met een mistwolkje volei-
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bare lucht in een buis van Cailletet was uitgegroeid tot een koude-industrie die
jaarlijks duizenden hectoliters produceerde, ‘en’, wendde Onnes zich tot de man
die in 1913 op het koudecongres in Chicago een zilvervloot in het vooruitzicht had
gesteld, ‘in de ontwikkeling waarvan de heer Claude zo'n groot aandeel heeft
59
gehad’.
Ook vloeibaar helium, zo ging Onnes verder, zou ooit zijn intrede doen in de
techniek. Supergeleiding zou elektrotechnici, die nu nog met warmteverliezen in
hun stroomkabels kampten, te hulp schieten. Maar niet vergeten mocht worden dat
juist in de science pur de grootste uitdagingen scholen. Met een nieuw kunstmatig
chemisch element was het wellicht mogelijk nóg lagere temperaturen te bereiken.
Het in elkaar knutselen van zo'n nog onbekend element vereiste diepgaande kennis
van de wetten die de atoomstructuur stuurden. De theorie der quanta kwam dan
vanzelf om de hoek kijken en door eigenschappen van de materie bij zeer lage
temperatuur, door die theorie bepaald, te bestuderen, maakte de wetenschap van
de koude ‘intiem contact met de meest fundamentele problemen binnen de huidige
wetenschap’. Waarna Onnes zijn slotakkoord inzette. ‘Uit naam van alle
gedelegeerden wens ik alle goeds aan dit Frankrijk, waarvan wij allen houden en
dat eeuwige glorie uitstraalt door de weldaden die de mensheid dankt aan haar
grote genie.’
Tot slot de invloed van de Wereldoorlog op het Institut Solvay. De vernedering
van de Duitse en Oostenrijkse fysici was compleet met de verbanning van hun
kopstukken uit de Solvay-conferenties. ‘Wat moet onze opstelling jegens de Duitsers
zijn?’ sneed Lorentz als voorzitter van het wetenschappelijk comité de kwestie januari
1919 in een brief aan Ernest Solvay aan. Hij kon zich goed voorstellen dat voorlopig
de Belgen en de Fransen niets met ze te maken wilden hebben maar wees er tegelijk
op dat er grote individuele verschillen bestonden. Einstein was in het geheel niet
‘Duits’ en anderen betreurden dat ze in 1914 hun naam aan de Aufruf gegeven
hadden. ‘Ik meen u in overweging te moeten geven dat we de Duitsers niet formeel
moeten uitsluiten; samengevat, we zouden de deur niet voor altijd dicht moeten
60
gooien.’
Maar Brillouin, ook lid van het comité, wilde er niets van weten en stelde zelfs
voor ook pro-Duitse fysici als Debije, die tijdens de oorlog als hoogleraar in Göttingen
op zijn post was gebleven, in de ban te doen. Dat ging Lorentz en Onnes, ook lid,
veel te ver. De uitkomst van de verhitte discussies was dat het Comité Scientifique
aftrad, waarna in het nieuwe comité Warburg, Nernst en Goldschmidt vervangen
61
werden door W.H. Bragg (Brit), Righi (Italiaan) en Van Aubel (Belg). Voor Einstein
werd een uitzondering gemaakt: of hij op het derde Solvay-congres over het
Einstein-De Haaseffect
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wilde komen praten (zie hoofdstuk 33). Maar begin april 1921 verbleef hij in Amerika
(wel had hij de uitnoding voor Brussel aanvaard) en ook in 1924 bleef hij op
aandringen van Sommerfeld weg. ‘Als ik aanwezig zou zijn,’ schreef hij Lorentz,
‘zou ik me achter een beslissing scharen die ik zeer onrechtvaardig acht.’ Liever
ontving hij geen uitnodigingen meer, zo liet Einstein weten, die zouden herstel van
zijn vriendschappelijke contacten met buitenlandse collega's maar frustreren. Pas
in 1927, nadat Duitsland zich had aangesloten bij de Volkenbond, waren de Duitsers
in Brussel weer van de partij.
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32 Nadagen
Na de oorlog bleef het tobben met Onnes' gezondheid. Om de bronchitis de baas
te blijven moest hij zich onderwerpen aan een ‘streng regime’: vermoeienissen
mijden, oppassen voor het Hollandse klimaat. ‘[D]ie heerlijke dagen van vroeger,’
verzuchtte hij tegenover Van der Waals, ‘van 's morgens tot 's avonds op het lab +
1
menig uurtje thuis daarna.’ Maar dankzij de goede zorgen van Bé hield Onnes zich
staande en ook in zijn nadagen wist hij bergen werk te verzetten.
Onnes was goed voor zijn personeel, maar er diende hard gewerkt te worden.
Toen de ambtenarenbond in 1918 onder verwijzing naar de demobilisatie invoering
van de ‘Engelsche zaterdag’ bepleitte, een vrije zaterdagmiddag, wilde de
hoogleraar-directeur daar niets van weten. ‘De bloei der inrichting zou daardoor op
2
zeer ernstige wijze worden geschaad,’ schreef hij aan de curatoren. Niet alleen
kende het personeel al ‘een ongestoorde zomervacantie van vier à vijf weken’, gold
er ‘gedwongen individueele vacantie na overwerk of groote inspanning’ en hoefde
men 's zomers pas om halfnegen te beginnen ('s winters acht uur), ook werd ‘met
groote vrijgevigheid’ verlof verleend, zelfs ‘voor genoegens als schaatsenrijden of
het profiteeren van bijzonder mooie zomerdagen’. Bovendien zat het personeel
helemaal niet te wachten op een vrije zaterdagmiddag. Ook voor onderschikte
technici was ‘veel en intensief werken een genot’ en de vervlechting met het
wetenschappelijk onderzoek gaf geestelijke bevrediging. Beter was het, aldus Onnes,
het personeel meer te betalen en waardering op te brengen voor ‘de wijze waarop
hier op den Zaterdagmiddag met volle kracht wordt doorgewerkt om 's Rijks belangen
te bevorderen.’ Tekenend is het opschrift dat Onnes de map met correspondentie
3
over dit onderwerp gaf: ‘luieractie’. Het pleidooi voor handhaving van de oude
toestand vond gehoor: voorlopig geen vrije zaterdagmiddag in het Natuurkundig
Laboratorium.
Vloeibaar helium was er nauwelijks tijdens de oorlogsjaren. De voorraad
heliumgas, zo'n 300 liter, was de eerste jaren net genoeg om de liquefactor in bedrijf
4
te houden maar van proeven ‘van eenigen omvang’ kon geen sprake meer zijn en
sinds het najaar van 1916 stond de heliumliquefactor stil.
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Levering van monazietzand uit Amerika was niet aan de orde en ook heliumhoudende
destillaten van de vloeibare luchtmachines van Georges Claude waren buiten bereik.
Ook aan chloormethyl bestond gebrek. Toen het Natuur- en Geneeskundig Congres
in april 1919 in Leiden bijeenkwam en Onnes er veel aan gelegen was om Niels
Bohr vloeibaar helium te demonstreren, was in heel Nederland nog maar een halve
kilo te krijgen, nauwelijks voldoende om de cascade in gang te houden - chemische
5
bewerking van bijeengesprokkelde restjes methylalcohol zorgde voor aanvulling.
Niettemin werd in een laboratorium dat door de ‘crisismoeilijkheden’ en de
verbouwing ‘in een ontredderde toestand’ verkeerde een nieuwe heliumliquefactor
3

gebouwd. Die had een dubbel zo snelle circulatie (12 m per uur), de aanlooptijd
naar de eerste druppels was nog maar 20 minuten, het verbruik van vloeibare
6
waterstof halveerde en de productie van vloeibaar helium steeg tot 1,7 liter per uur.
April 1919 werd hij in gebruik genomen. Eerder kon niet omdat ‘onmisbare reserve
vacuumglazen’ met het gemeentelijk ‘crisisgas’ niet te blazen vielen. Tijdens het
uittesten van de liquefactor ontdekten Willem Tuyn en Onnes dat het metaal thallium
een supergeleider was. De demonstratie op vrijdagmiddag 25 april voor het Natuuren Geneeskundig Congres was een eclatant succes: ‘het was een “koude drukte”
7
zoals de grap van de dag luidde,’ schreef Onnes vergenoegd aan Keesom. Hoe
de voorraad heliumgas na de oorlog tot de benodigde 500 liter was

Kamerlingh Onnes, Niels Bohr, Lorentz en Paul Ehrenfest (van rechts naar links) bij de
tweede heliumliquefactor, 1919.
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opgekrikt is niet duidelijk, wellicht dat Claude uitkomst bood.
Omvangrijk kan zo'n transactie niet geweest zijn: binnen een paar maanden liet
de heliumvoorraad opnieuw te wensen over. Aangemoedigd door F.G. Cottrell, die
in de zomer van 1919 het cryogeen laboratorium bezocht en toen vertelde dat hij
8
in Texas een fabriek voor het verzamelen van heliumgas had gebouwd, ondernam
Onnes toen een opmerkelijke stap: hij wendde zich tot de Amerikaanse marine. Op
2 september 1919 ging er een telegram naar admiraal Griffin van het Bureau of
Mines in Washington, werkgever van Cottrell. ‘According advice American colleagues
I pray to send helium for continuing experiments lowest temperatures. For balancing
suffered losses and advancing needed immediately one cylinder in next future twenty
9
cubic meters.’ Om de gedachten te bepalen: in een standaardcilinder van 42 liter
ging 5 kubieke meter (onder 120 atmosfeer). En de eerste liquefactie van helium in
1908 was gelukt met 200 liter plus 180 liter reserve. Onnes' verzoek om toezending
van ettelijke duizenden liters heliumgas getuigde dus niet van bescheidenheid.
Maar dat hoefde ook helemaal niet: de Amerikanen bulkten van het helium. Zodra
de oorlog uitbrak kreeg het Bureau of Mines opdracht op zoek te gaan naar
heliumbronnen, met het oog op het vullen van observatieballonnen en luchtschepen
- vergeleken met waterstof bezit helium het voordeel dat het onbrandbaar is. Bij Fort
Worth in Texas verrees een fabriek waar helium uit aardgas werd gewonnen door
de overige bestanddelen uit te vriezen. Zo'n 4000 kubieke meter stond, samengeperst
in kratten stalen gasflessen, klaar voor verscheping naar Frankrijk toen daar de
10
wapenstilstand getekend werd. In verhouding tot de circa duizend cilinders die de
Amerikaanse marine op voorraad had, was het Hollandse verzoek om vijf stuks
peanuts. Najaar 1919 arriveerden ze in Leiden, een gift ter waarde van ‘ettelijke
11
duizenden guldens’, aldus Onnes aan curatoren. De zuiverheid van het helium
was boven verwachting: gemiddeld 96 procent. Was de wereldoorlog toch ergens
goed voor geweest.
De riante voorraad heliumgas bracht het Bureau of Mines vanzelf op de gedachte
van een eigen cryogeen laboratorium, inclusief heliumliquefactor. R.B. Moore werd
met de taak belast. Maart 1921 maakte Onnes in zijn begrotingsvoorstellen gewag
van de Amerikaanse plannen om het Leidse monopolie op vloeibaar helium te
doorbreken, al dacht hij dat het nog wel enkele jaren zou gaan duren eer het zover
was - ‘heel wat pompen maar geen personeel’, zou een collega van Moore de
12
toestand samenvatten. Natuurlijk greep Onnes de dreiging aan om een versteviging
van zijn positie te bepleiten. Zonder meer materieel subsidie en nieuw vast personeel
voor het verbouwde en uitgebreide laboratorium, aldus de begroting voor 1923, ‘is
het
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Kamerlingh Onnes en bedrijfschef van het cryogeen laboratorium Gerrit Jan Flim (links) bij
de tweede heliumliquefactor, 1919.

ons onmogelijk te handhaven op de plaats, die wij ons in de wedstrijd der natien
13
door het cryogeen laboratorium hebben veroverd’. Twee jaar daarop, in zijn laatste
begroting voor hij op zijn zeventigste met emeritaat ging, tapte Onnes nog eenmaal
uit het vertrouwde vaatje. ‘Met tonnen gouds zou later niet goed te maken zijn, wat
door het thans achterwege laten van de gevraagde steun aan verwoesting zou
14
brengen.’
Liet de eerste Amerikaanse heliumliquefactor tot begin jaren dertig op zich
wachten, in Canada was John McLennan er sneller bij. Ook hier was de wereldoorlog
het startpunt. In 1915 gingen ook de Britten op zoek naar helium voor luchtschepen.
McLennan, hoogleraar aan de Universiteit van Toronto, werd met de klus belast. In
1918 verrees in Hamilton een fabriek voor de productie van heliumgas (later
3

verplaatst naar Calgary). Van december 1919 tot april 1920 is daar 1700 m
verzameld. Ook McLennan wilde een
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heliumliquefactor en om Kamerlingh Onnes gunstig te stemmen nam hij september
1921 bij zijn bezoek aan Leiden als cadeautje een volle cilinder helium mee. Als
dank mocht de Canadees niet alleen bij Flim in de keuken kijken, ook kreeg hij van
Onnes de complete bouwtekeningen mee van zowel de waterstof- als de
heliumliquefactor. Eigenlijk had McLennan het liefst gezien dat Onnes een kleine
heliumliquefactor voor hem bouwde, goed voor een paar cc., maar daar kon geen
15
sprake van zijn. Terug in Toronto kon McLennan, nadat zijn glasblazer in Leiden
16
van Kesselring had geleerd dewarvaten te fabriceren, twee jaar later zijn eerste
17
vloeibare helium aftappen en was Leiden na vijftien jaar de alleenheerschappij
kwijt. Prompt vroeg Onnes de Canadees toe te treden tot de wetenschappelijke
commissie van het Institut International du Froid.
Deze politiek van cryogene openheid was geen incident. Leiden had, aldus Onnes
in 1924 op het vierde internationale koudecongres in Londen, niet alleen zijn
toestellen tot in de kleinste details gepubliceerd, ‘ook was het algemeen bekend dat
volledige ongepubliceerde gegevens en exacte technische tekeningen, alsmede
18
details over materiaal en behandelwijze geheel gratis werden verstrekt’. Dit ter
bevordering van de ‘solidariteit’ onder bestaande en aanstaande cryogene
laboratoria, en tot meer ‘nut’ van het Leidse werk. Cryogene proliferatie was geen
gevaar maar doel. Weliswaar verschoven hierdoor de grenzen van het experimentele
landschap, en hoefden collega's voor bepaalde onderzoekingen niet meer naar
Leiden, tegelijk zou er altijd behoefte blijven aan een laboratorium dat zich
specialiseerde in ‘pionierswerk’ en ‘precisiemetingen’ bij de ‘allerlaagste
temperaturen’.
Die laagste temperatuur werd vooralsnog bepaald door de druk boven het
heliumbad. Bij de eerste liquefactie op 10 juli 1908 kon Onnes tot 10 mm kwikdruk
afpompen (de Burckhardtpomp viel zo snel niet aan te koppelen), corresponderend
met 1,7 kelvin. Via 1,38 kelvin in 1909 en 1,04 kelvin in 1910 stond het record sinds
19
1919 op 1,00 kelvin (bij een druk van 0,15 mm). Overigens zijn dit waarden volgens
de temperatuurschaal van 1932. In de beginjaren van het vloeibare helium schortte
het aan een nauwkeurige schaal zodat Onnes op iets andere getallen uitkwam.
Temperatuurbepalingen per heliumgasthermometer lagen voor de hand maar het
probleem was dat de druk in het glazen bolletje onder de dampdruk van helium
moest blijven, anders zou condensatie optreden. Die druk moest nog eens extra
laag zijn om afwijkingen van de wet van Boyle - basis van de gasthermometer binnen de perken te houden. Maar gasdrukken beneden de millimeter waren met
goed fatsoen niet meer per kwikmanometer te bepalen. Daar kwam nog bij dat bij
lage druk systematische fouten sterker op de voorgrond traden als gevolg van
thermomoleculaire drukverschillen.
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In de praktijk werden drukken tussen 1 en 0,001 mm kwik gemeten met een
20
Knudsen-weerstandsmanometer. Die bestond uit een dunne platinadraad
gemonteerd in een glazen buisje dat in verbinding stond met de ruimte waarvan de
druk bepaald moest worden. Liep er een stroom door de draad, met
warmteontwikkeling, dan waren diverse grootheden aan elkaar gekoppeld: de
stroomsterkte hing af van de platinaweerstand, de platinaweerstand hing af van zijn
temperatuur, die temperatuur hing af van de warmtegeleiding door het ijle gas, en
die warmtegeleiding hing weer af van de druk. Dus bestond er via via een relatie
tussen stroom en druk, die met een ijking werd vastgelegd. Meting van de stroom
gaf vervolgens de gevraagde druk. De methode was tot op 0,5 procent nauwkeurig.
Omdat in een buisje, in geval van een extreem ijl gas én uiteinden die verschillen
in temperatuur, de druk aan die uiteinden ongelijk is (een gevolg van de grote vrije
weglengte die de gasmoleculen in die situatie bezitten), zag Onnes zich gedwongen
zijn Knudsen-weerstandsmanometer in de cryostaat in het heliumbad te monteren.

Het mysterie van het overlopende helium
Waarom steeds kouder? Eén reden was dat Onnes bevroren helium wilde. Dat
helium zelfs bij 0,15 mm kwikdruk vloeibaar bleef was een hele teleurstelling. Het
voordeel was wel dat het meetgebied om materiaaleigenschappen te bepalen sterker
richting absolute nulpunt werd uitgebreid dan verwacht. Onnes heeft zijn
inspanningen om de temperatuur zo ver mogelijk omlaag te krijgen uit de doeken
gedaan in een lezing voor de Faraday Society and British Cold Storage and Ice
21
Association: ‘On the lowest temperature yet obtained.’ Op 16 oktober 1922 zou hij
haar in het kader van een ‘General Discussion on “The Generation and Utilisation
of Cold”’ persoonlijk in Londen komen uitspreken en Onnes had zich erop verheugd
bij die gelegenheid eindelijk eens James Dewar in levende lijve te ontmoeten. Helaas,
22
de dokter verbood de trip: te koud, te vermoeiend. Onnes zou de zomer van 1924
alsnog naar Londen reizen om het vierde internationale koudecongres te bezoeken,
maar toen was Dewar dood.
Op 23 november 1920, de verjaardag van Van der Waals (hij werd 83), deed
Onnes een poging het kouderecord opnieuw naar omlaag bij te stellen. Met een
extra ‘pompenbatterij’ in serie met de Burckhardt-exemplaren hoopte Onnes de druk
23
tot 0,005 mm te verlagen, schreef hij de avond tevoren naar Amsterdam. Die batterij
bestond uit glazen en ijzeren ‘Langmuirpompen’, voor een deel ter beschikking
gesteld door Philips. Deze kwikdiffusiepompen, in 1916 geïntroduceerd door de
Amerikaan Irvin Langmuir, werkten op basis van elektrisch verhitte damp. Omdat
vuur in het helium-
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lokaal (vanwege de aanwezigheid van waterstof) streng verboden was, stond de
Langmuir-batterij opgesteld in een belendend lokaaltje met een ventilator. Jammer
voor Van der Waals, maar deze eerste poging faalde. Een van de glazen
diffusiepompen knapte; de ravage was enorm. ‘'t Was een hele teleurstelling,’ schreef
24
Onnes aan Lorentz, ‘vooral van 't verloren werk.’
Een jaar later lukte het wel: op 13 oktober 1921 zogen zestien kwikdiffusiepompen
in eendrachtige samenwerking met de Burckhardtpompen de druk boven het helium
omlaag tot 0,005 mm - bepaald met een McLeod-manometer voor lage drukken.
Bijzondere aandacht was besteed aan de warmteisolatie van het heliumbad. Straling
van onderdelen in de cryostaat die op kamertemperatuur lagen (algauw een
substantieel bedrag: die energie loopt op met de vierde macht van de temperatuur)
werd van het bad afgeschermd door metalen reflectieschermen die in warmtecontact
stonden met vloeibaar helium. Straling van bovenaf werd bovendien opgevangen
door een dubbelwandig glazen kapje, vanboven zwart en vanonder verzilverd, terwijl
de tussenruimte vloeibaar helium bevatte - een ‘meesterstukje van glasblazerskunst’,
aldus Onnes, gemaakt door Kesselring (zie figuur).
De dag voor de recordpoging werden toestellen alvast vacuüm gepompt en werd
ruim 50 liter vloeibare lucht gemaakt. De vroege morgen van de dertiende oktober
kwam daar 24 liter vloeibare waterstof bij. Rond het middaguur werd vloeibaar helium
uit de liquefactor overgeheveld naar de cryostaat, waarna het afpompen kon
beginnen. Onnes' hoop was dat het helium zou bevriezen, maar noch met het blote
oog noch met de kijker was iets te zien en ook de roerder in het heliumbad kwam
niet vast te zitten. Opmerkelijk was wel dat het niveau in binnenvat en buitenmantel
even hoog bleef. Als met de roerder vloeistof van de ene naar de andere ruimte
werd overgeveld, herstelde het evenwicht zich onmiddellijk. Ook het schijnen van
licht op de buitenmantel, wat aldaar de verdamping sterk opvoerde, werd gevolgd
door razendsnel reagerende niveaus.
Onnes, als altijd op zijn hoede voor overhaaste conclusies, dacht aan destillatie
- pas in 1938 zou in Oxford en Charkov (in de Oekraïne) aan het licht komen dat
het om een dunne, tegen de wanden opkruipende vloeistoffilm ging. Hij hoopte het
verschijnsel te kunnen duiden zodra series metingen aan de warmtegeleiding van
glas, heliumdamp en heliumvloeistof, die in Leiden op stapel stonden, achter de rug
waren, terwijl ook soortelijke-warmtebepalingen en metingen van de viscositeit
wenselijk geacht werden. Onnes vermoedde een verband met het eerder
25
waargenomen maximum in de dichtheid van vloeibaar helium bij 2,2 kelvin. Einstein,
drie weken na de geslaagde aanval in Leiden op bezoek, wist er ook geen raad
mee. Tijdens
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een etentje in Huize ter Wetering, waar ook Jeans, Zeeman, De Sitter en Crommelin
aanzaten en tijdens welk ‘het mysterie van het overhevelen van het helium’ hét
onderwerp van gesprek was, betoogde Einstein dat de proef ‘het absolute bewijs’
was dat bij het absolute nulpunt de verdampingswarmte van helium nul was, om
26
een halfuur later ‘precies het tegenovergestelde’ te beweren, ‘en zoo om en om’.
Onnes schatte de nieuwe recordkoude op 0,82 kelvin. Extrapolatie van de grafiek
van de omgekeerde gereduceerde temperatuur tegen de logaritme van de
gereduceerde dampdruk bracht hem tot dat resultaat. Veiligheidshalve rondde hij
af op 0,9 kelvin - Keesom zou met de temperatuurschaal van 1932 de uitkomst
bijstellen tot 0,83 kelvin. Veel lager dacht Onnes niet te kunnen komen, ook al
vanwege de onbestaanbaarheid van een nog vluchtiger element dan helium.
Niettemin achtte hij de barrière naar het absolute nulpunt van tijdelijke aard. ‘We
kunnen er zeker van zijn,’ besloot Onnes zijn Faraday-lezing (door Crommelin in
Londen uitgesproken), ‘dat de nu gerezen moeilijkheden zullen worden overwonnen.
Nodig zijn eerst een langdurig en geduldig onderzoek naar de eigenschappen van
de materie bij de laagst haalbare temperatuur.’ Het was de vertrouwde ‘door meten
tot weten’-aanpak: geen wilde zijpaden inslaan, oppassen voor speculaties, empirisch
te werk gaan. Die had Leiden tal van successen gebracht. Maar de superfluïditeit
werd gemist. Hendrik Casimir, die in de jaren dertig als conservator van het Leidse
laboratorium samen met Josina Jonker (zijn latere echtgenote) experimenteerde
met supergeleiders, merkte daarover op:
De geschiedenis van vloeibaar helium zelf toont zowel de voordelen
als de nadelen van de ‘door meten tot weten’-traditie. Systematische
kwantitatieve metingen leverden belangrijke resultaten op, maar een
aantal hoogst verrassende eigenschappen die met eenvoudige
hulpmiddelen kwalitatief kunnen worden waargenomen, werden ofwel
geheel over het hoofd gezien of niet nader bekeken omdat ze niet in een
meetprogramma pasten. En juist in dat opzicht konden de nieuwe
lagetemperaturengroepen in Cambridge, Oxford en Moskou Leiden
27
voorbijstreven [...].
Een van die hoogst verrassende eigenschappen was de enorm veel grotere
warmtegeleiding in vloeibaar helium beneden 2,2 kelvin. Het moet Onnes opgevallen
zijn dat warmtetoevoer per stookdraad in vloeibaar helium boven 2,2 kelvin tot
kookbellen leidde en eronder niet - onder de Leidse technici, aldus Casimir, was
28
het fenomeen bekend. Maar Onnes maakte er geen melding van. Waarom niet?
Omdat hij er geen raad mee wist, een miljoen-
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Schematische weergave van het onderste gedeelte van de cryostaat waarmee Kamerlingh
Onnes in 1921 het kouderecord op 0.83 kelvin bracht. In het buitenste dewarvat zit vloeibare
lucht, in het middelste vloeibare waterstof en in het binnenste vloeibaar helium met daarin
de glazen constructie binnen welke via afpompen tot zeer lage druk het kouderecord gevestigd
werd. Om het warmtelek zoveel mogelijk te beperken diende een omgekeerd dubbelwandig
glazen kapje, gevuld met helium - een kunststukje van glasblazer Kesselring. Het helium in
de binnenste dubbelwandige beker en dat daar direct buiten ‘communiceerden’ razendsnel
met elkaar via een (naar later bleek) tegen de wand opkruipende film, met als gevolg dat
beide vloeistofniveaus steeds even hoog kwamen te staan.
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voudige toename in de warmtegeleiding paste eenvoudig niet in zijn denkraam welk mechanisme zou daar achter moeten zitten? - en dus kwam de gedachte niet
29
bij hem op. De supersnelle ‘destillatie’ tussen binnenvat en buitenmantel liet hij
eveneens rusten: aan de uiterst mobiele, honderd atoomlagen dikke films van
vloeibaar helium die in 1938 gerapporteerd werden was hij lang niet toe. Onnes
noteerde dat de vloeistofspiegel onder 2,2 kelvin niet langer ‘messcherp’ tegen de
wand van het vat stond en dat vloeibaar helium bij die temperaturen ‘de gebruikelijke
30
verschijnselen van capillariteit’ vertoonde - en liet het daarbij. Casimir zou later
opmerken dat de Leidse technici uit ervaring wisten dat tegen een lek in een in
vloeibaar helium ondergedompeld toestel niet te pompen viel zodra de temperatuur
31
onder de 2,2 kelvin zakte. Niemand die wat met die wijsheid deed: het wegvallen
van de viscositeit in vloeibaar helium onder die omstandigheden was een brug te
ver en zou eveneens pas in 1938 ontdekt worden. Overigens hoorde Casimir in de
jaren dertig tot de jongere garde in het laboratorium die er met zijn neus bovenop
zat, het een en ander probeerde, maar er niet toe kwam die ene stap te zetten.
‘Slachtoffer’ van die onverschilligheid jegens rare zaken waar men zich geen raad
mee wist was de Amerikaan Leo Dana. Die was juni 1922 aan Harvard University
gepromoveerd op bepalingen van de verdampingswarmte van mengsels vloeibare
zuurstof en stikstof en arriveerde september dat jaar met een Sheldon-reisbeurs in
Leiden met het voornemen een jaar vergelijkbaar werk bij heliumtemperaturen te
doen. Zestig jaar na dato zette Dana zijn ervaringen op schrift, een prachtig inkijkje
in het Leidse wereldje dat nog aan scherpte wint door het afdrukken van foto's die
32
hij destijds van het cryogeen laboratorium verzamelde. Dana arriveerde kort voor
de 23ste, de dag dat Kuenen plotseling overleed - waarover straks meer. De eerste
weken van zijn Leidse verblijf verkeerde het laboratorium ‘in een staat van verwarring’
en van een ontmoeting met Kamerlingh Onnes, die weer eens sukkelde met zijn
gezondheid en sterk was aangegrepen door de dood van zijn geliefde collega en
beoogd opvolger, kon geen sprake zijn.
In afwachting van betere tijden hielp Dana alvast Onnes' promovendus Jan Boks
met ‘metingen van de samendrukbaarheid van gas met apparatuur die weinig
verschilde van wat Boyle gebruikte’. Onnes had eind augustus vanuit Wengen
bepaald dat Dana maar met ‘isothermenwerk’ moest beginnen ‘om in onze werkwijze
thuis te komen’ en ook had hij de Amerikaan opgedragen ‘speciaal hollandsch te
33
leeren om goed in 't laboratorium terecht te kunnen’. Na een paar weken was Dana
de isothermen zat en schreef Onnes een brief: of Harvard niet teleurgesteld zou
zijn als hun onderzoeker in Leiden niet op origineel onderzoek werd gezet. Dat hielp:
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binnen een paar dagen belde Onnes op en ontbood Dana op Huize ter Wetering.
Onnes ontving hem in luxe purperen kamerjas en gevoegd bij de oosterse tapijten,
antieke meubelen en schilderijen in de studeerkamer concludeerde Dana dat de
man van het absolute nulpunt er warmpjes bij zat. Dat klopte: in 1921 bedroeg
Onnes' belastbaar inkomen ƒ 31.500, ruim vier keer zo hoog als het maximumsalaris
34
van een hoogleraar (waarschijnlijk een Nobel-effect). Na wat koetjes en kalfjes
kwamen de heren ter zake. Dana gaf te kennen de soortelijke warmte en
verdampingswarmte van vloeibaar helium te willen meten en Onnes zei: ‘Mooi, aan
de slag.’ Bij zijn vertrek kreeg Dana nog een advies mee: ‘Pruimen moet je plukken
als ze rijp zijn.’
De visite aan de Haagweg hielp: alle deuren in het cryogeen laboratorium gingen
van het ene op het andere moment open. De Amerikaan roemde de geoliede
organisatie aan het Steenschuur, inclusief het legertje blauwe jongens. In een mum
van tijd waren de benodigde toestellen in elkaar gezet en kon er gemeten worden.
Dana maakte dankbaar gebruik van de diensten van leerling-instrumentmakers en
als het wat later werd en de jongens klaagden dat het etenstijd was, trakteerde hij
op thee met gebak. Eerst kwam de verdampingswarmte aan de beurt, daarna de
soortelijke warmte. ‘Voor zover ik me herinner,’ schreef Dana, ‘hadden noch
Kamerlingh Onnes noch de rest van de wetenschappelijke staf ook maar enige
belangstelling voor mijn uitkomsten, uitgezonderd misschien dr. Crommelin.’ Dat
was niet helemaal waar: juli 1923 maakte Onnes in een feestbundel voor
Schreinemakers (de vroegere buurman van anorganische chemie) melding van
Dana's (nog lopende) onderzoek, inclusief de uitkomst dat het maximum in de
35
verdampingswarmte van helium werkelijk bestond. Graag had Dana de opmerkelijke
zaken die hij op het spoor was gekomen nader uitgediept maar het geld was op en
juli 1923 keerde hij terug naar Amerika, na een afscheidsdiner in Huize ter Wetering
met kaarslicht en champagne.
Binnen twee maanden stuurde Dana twee conceptartikelen naar Leiden, waar ze
in een la verdwenen. Dat lijkt een merkwaardige actie: begin 1922 had Boks het
maximum in de dichtheid van vloeibaar helium bij 2,29 kelvin (naar de
temperatuurschaal van toen) met een nieuwe serie nauwkeuriger metingen nog
36
eens bevestigd - de data boden zelfs ruimte voor een sprong in de dichtheid. Op
het vierde internationale koudecongres van april 1924 werden Dana's resultaten
doodgezwegen. Maar de vraag wat er bij 2,2 kelvin toch met het vloeibare helium
gebeurde werd steeds prangender en juni 1925 bood Onnes beide artikelen alsnog
37
aan op de Akademie.
Dat had een speciale reden. Op 9 maart had Walther Meissner van de
Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Charlottenburg (Berlijn) laten
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weten uit zijn heliumliquefactor zojuist de eerste druppels vloeibaar helium te hebben
38
afgetapt. Onnes zal teruggedacht hebben aan de vooroorlogse tijden van Nernst
en Eucken, toen Leiden op het gebied van soortelijke warmte aan een stuk door
door Berlijn werd afgetroefd. ‘Nu ze te Berlijn wel spoedig met spec. w. [specifieke
warmte] zullen beginnen,’ schreef hij Keesom, ‘scheen het mij bij de tegenwoordige
mentaliteit in Duitschland wel gewenst, dat blijkt dat het onderwerp 't eerst hier in
39
Leiden is aangevat en dat dit zelfs al een paar jaar geleden is geschied.’ Onnes
had Verschaffelt, die hij wel vaker bij het redigeren van Communications inschakelde,
gevraagd de papieren van Dana door te nemen met het oog op publicatie. Tegen
de gewoonte in werden eerst ‘uittreksels’ voor de Verslagen van de Akademie
gemaakt, ‘pour prendre date’, waarna in alle rust uitgebreide Engelstalige versies
zouden worden opgesteld, als het moest met ‘verbeterde getalswaarden’ door
‘hernieuwde discussie’.
Kennelijk vertrouwde Onnes de nauwkeurigheid van Dana's metingen niet helemaal
en had hij ze het liefst overgedaan: in de titel van beide artikelen is sprake van
‘Voorloopige bepalingen’. Zwakke punt in de experimentele opzet ter bepaling van
de verdampingswarmte was de meting van de dampdruk (en daarmee de
temperatuur) ter plekke van de caloriemeter, daar zou wel eens een systematische
fout in kunnen zitten. Nog erger was de situatie bij de proef met de soortelijke warmte.
Bij het toevoeren van warmte aan de (dubbelwandige) caloriemeter raakte het
evenwicht tussen damp en vloeistof verstoord en de verdamping die optrad om de
leiding van de manometer ‘bij te vullen’ onttrok warmte. Met nauwe buizen viel deze
correctie nog in de hand te houden en goed te schatten, net als die voor het
warmtelek in de caloriemeter. Anders lag dat met ongewenste condensatie in de
enkelwandig uitgevoerde verbindingsbuis tussen caloriemeter en manometer. Om
die condensatie te voorkomen werd de temperatuur in het heliumbuitenbad iets
hoger gehouden dan die in de caloriemeter. Stond het vloeistofniveau in het
buitenbad (tijdelijk) verkeerd, bijvoorbeeld omdat na het toevoeren per stookdraad
van warmte aan de caloriemeter het evenwicht tussen damp en vloeistof even zoek
was, dan kwamen door de condensatie in de verbindingsbuis de soortelijke warmtes
te hoog uit. Een kwantitatieve correctie van deze fout viel niet te geven. Verdachte
meetpunten zijn door Dana buiten beschouwing gelaten.
De uitkomsten voor de verdampingswarmte gaven een maximum te zien om en
nabij 3 kelvin. Opvallend was een klein dipje bij 2,2 kelvin (zie figuur). Het gaf Dana
en Onnes aanleiding tot de volgende voetnoot:
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Grafiek van de verdampingswarmte van helium tegen de temperatuur, in 1922 gemeten
door Leo Dana. Het kleine dipje bij 2,2 kelvin, de temperatuur waarbij de dichtheid van
vloeibaar helium zijn maximum had, bleek later te duiden op een verandering in de vloeistof:
beneden 2,17 kelvin gaat helium-1 over in helium-11, waarbij allerlei eigenschappen een
sprong te zien gaven.

Bij de temperatuur van maximum dichtheid is er verder eene
onregelmatigheid die te denken geeft. Het kan zijn dat enkel het
veranderen van den convectietoestand bij de overschrijding van deze
temperatuur verandering in eene systematische fout brengt. Echter blijft
het de aandacht waard, dat de uitkomsten, zoo hunne nauwkeurigheid,
wat de verandering met nabijgelegen temperaturen betreft, voldoende
was, er op zouden wijzen, dat er in de nabijheid van het maximum van
dichtheid met het helium iets gebeurt, dat binnen een klein
temperatuurgebied, misschien zelfs wel discontinu zich afspeelt. Op iets
40
dergelijks wijst ook de verandering van de dichtheid der vloeistof.
Volgens Keesom was dit de eerste keer in de wetenschappelijke literatuur dat de
mogelijkheid van een discontinuïteit in een eigenschap van vloeibaar helium werd
41
geopperd. In 1932 zou diezelfde Keesom aantonen dat de dip in de
verdampingswarmte direct gekoppeld was aan de piek in de soortelijke warmte.
Dana's soortelijke-warmtemetingen van juni en juli 1923 wezen op het bestaan van
zo'n piek maar Onnes durfde er niet aan omdat de meeste
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hoge uitkomsten aan ongecontroleerde condensatie in de caloriemeter te wijten
waren en dus niet meetelden. Uiteindelijk konden 16 meetpunten de toets der kritiek
doorstaan. Dana en Onnes zetten alles keurig in een tabel, maar een grafiek van
de soortelijke warmte tegen de temperatuur lieten ze achterwege. Bovendien werden
ditmaal alleen metingen gepresenteerd bij temperaturen boven 2,6 kelvin. De
soortelijke warmte bleek min of meer lineair met de temperatuur te lopen, al gaven
de laagste temperaturen afwijkingen naar boven te zien. Achteraf bezien: de aanloop
naar de piek.
Maar waarom zou Dana ditmaal niet beneden 2,2 kelvin hebben gemeten? De
dip in de verdampingswarmte in het achterhoofd zal hij in
soortelijke-warmtebepalingen rond die temperatuur sterk geïnteresseerd zijn geweest.
42
In 1927 kwam uit dat Dana inderdaad rond 2,2 kelvin had gemeten. Dat jaar
lanceerden Keesom en gastonderzoeker M. Wolfke na het opmerken van een sprong
43
bij 2,2 kelvin in de diëlektrische constante van vloeibaar helium het idee van de
faseovergang: afkoelend helium zou bij 2,2 kelvin overgaan van helium-1 naar
helium-11, waarbij allerlei eigenschappen een sprong zouden vertonen of door een
maximum of minimum zouden gaan. Voor de dichtheid, verdampingswarmte en
diëlektrische constante was dat inmiddels aangetoond en de vraag rees of ook de
soortelijke warmte iets ‘geks’ zou laten zien.
Speurend in het originele notitieboekje van Dana ontdekte Keesom dat de
Amerikaan (waarschijnlijker: Onnes) drie metingen ten onrechte terzijde had
geschoven. Ze gaven een hogere soortelijke warmte dan de metingen tussen 2,5
en 4,1 kelvin: de piek waarop gehoopt was bestond echt - al duurde het tot 1932
eer Keesom en K. Clusius de soortelijke warmte van vloeibaar helium nog eens
44
goed onderhanden namen en het onomstotelijke experimentele bewijs leverden.
Dana moet juli 1923 gevoeld hebben iets belangrijks op het spoor te zijn:
aanwijzingen voor een piek in de soortelijke warmte, een dip in de
verdampingswarmte: er was iets met dat vloeibare helium. Na de zomer, toen hij
zijn twee artikelen naar Onnes had gestuurd, vervolgde Dana zijn loopbaan bij de
45
Linde Air Products Company in Buffalo, een onderdeel van Union Carbide. Het
bericht van de faseverandering in vloeibaar helium zal in 1927 gemengde gevoelens
hebben opgeroepen.

300 vellen millimeterpapier
Dana was in Leiden toen daar het veertigjarig jubileum van Onnes' professoraat
werd gevierd. Het personeel had zich flink uitgesloofd en een
46
gelegenheidsgezelschap speelde het Largo van Händel. Op historische locaties
in het laboratorium stonden toestellen uitgestald die tussen 1882 en 1922 dienst
hadden gedaan - conservator Crommelin waakte behalve over het
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Fysisch Kabinet op zolder ook over de collectie latere instrumenten. Aan de muren
hingen plakkaten met opschriften als ‘door meten tot weten’, ‘0,82 kelvin’ (verwijzend
naar de laagste temperatuur), ‘stof zal wel altijd aantrekking vertoonen moeten’ (een
2

4

6

uitspraak van Van der Waals) en ‘pV = A + B/V + C/V + D/V + E/V ’ (de empirische
toestandsvergelijking). Op de plaats waar op 10 juli 1908 voor het eerst vloeibaar
helium was gemaakt kwam een bronzen gedenkplaat. Langs de trappen waren
cartoons bevestigd die ‘eenige hinderpalen’ in de race naar het absolute nulpunt
verbeeldden, zoals een voorbijrijdende auto (trillingen) en ontploffend glaswerk zelfs de honden uit het Groningse cyclopenhol waren weer uit de kast gehaald.
Illustratief voor de status van Flim is zijn prominente positie op de eerste rij op de
staatsiefoto met het wetenschappelijk en technisch personeel, inclusief assistenten
47
en blauwe jongens, die voor de gelegenheid werd gemaakt.
Van de cadeaus die Onnes op zijn feestje kreeg sprongen er twee uit: het
gedenkboek 1904-1922, opvolger van het overzicht dat hem bij zijn 25-jarig doctoraat
was aangeboden en nog dikker. En vanuit Parijs liet het Institut International du
Froid weten Onnes te willen eren met het opzetten van een fonds dat internationale
onderzoekers in de gelegenheid moest stellen in Leiden lage-temperaturenonderzoek
te verrichten - Georges Claude was zo sportief de 10.000 franc die hij in 1913 in
Chicago had toegezegd direct te storten. En dus meldden zich vanaf 1922 uit alle
windstreken onderzoekers,

Drieluik met een feestelijke expositie ter gelegenheid van Kamerlingh Onnes' veertigjarig
professoraat op 11 november 1922. Links de spreuk ‘door meten tot weten’ uit de oratie,
midden een uitspraak van Van der Waals: ‘stof zal wel altijd aantrekking vertoonen moeten’
(waarmee bedoeld werd dat bij ieder gas de moleculen elkaar aantrekken, zodat condensatie
tot vloeistof mogelijk is).

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

517
veel hoogleraren maar ook postdocs. In zijn verslag aan het vierde internationale
koudecongres van april 1924 in Londen liet Onnes twintig van zijn gasten de revue
passeren, van sir R.A. Hadfield uit Londen die in Leiden ferromagnetisme
bestudeerde via de Japanner I. Sasmashima die aan Knudsen-manometers werkte
tot J. de Wierusz-Kowalski, Pools gezant te Den Haag en expert op het gebied van
48
fosforescentie.
En zo liep het verbouwde en uitgebreide Natuurkundig Laboratorium na een
moeizane start vanwege de overheidsbezuinigingen na 1922 als een trein. Wat
huishoudelijke getallen: er gingen jaarlijks 300 vellen millimeterpapier doorheen,
1000 vel kopieerpapier, 150 pakken lucifers, 3 grote flessen schrijfinkt, 60
opschrijfboekjes, 24 vlakgommen, 48 liter petroleum, 48 pakken Sunlight-zeep en
49
120 rollen closetpapier. Wat cryogene getallen: in de cursus 1922-1923 werd er
5962 liter vloeibare lucht geproduceerd, 1328 liter vloeibare waterstof en kende het
50
laboratorium 19 ‘heliumdagen’. Behalve hoogleraren, conservatoren en een paar
buitenlanders werkten er zo'n tien assistenten (al dan niet gepromoveerd) plus een
handvol doctoraalstudenten. Ter vergelijking: het Utrechtse fotometrische
laboratorium van W.H. Julius had in 1920 acht assistenten, een observator, een
51
amanuensis alsmede een paar instrumentmakers in dienst, alles met een begroting
van ƒ8 500 tegen ƒ3 0.165 voor Leiden.
Onnes' leerlingen hielden zich de naoorlogse periode vooral bezig met isothermen,
temperatuurschalen en magnetisme. Voor een deel waren dat herhalingsoefeningen,
zij het met nauwkeuriger apparatuur, voor een deel ging het om uitbreidingen van
eerder onderzoek. De resultaten werden getoetst aan de empirische gereduceerde
toestandsvergelijking en de wet der overeenstemmende toestanden. Bepalingen
van de tweede viriaalcoëfficiënt B zeiden iets over de intermoleculaire krachten, een
onderwerp waaraan Keesom theoretisch had gerekend. In geval van helium, een
simpel eenatomig gas, bestond de hoop via het nauwkeurig meten van afwijkingen
in de wet der overeenstemmende toestanden quantumeffecten op het spoor te
komen. Onnes reageerde dan ook zeer verheugd toen Einstein over
quantumcorrecties op de toestandsvergelijking en de wet der overeenstemmende
toestanden speculeerde (in een brief die verder Lorentz' naderende gouden doctoraat
52
tot onderwerp had, zie ook hoofdstuk 33). Einsteins grondgedachte, zo antwoordde
53
hij, sloot helemaal aan bij zijn leidmotief. Was de kracht van het Leidse
experimentele onderzoek niet altijd geweest dat gewerkt werd vanuit een theoretisch
kader?
Zo'n theoretisch richtsnoer ontbrak totaal in het Leidse onderzoek naar
supergeleiding. Op het derde Solvay-congres, april 1921, gaf Onnes een overzicht
van de sinds 1911 (toen hij het suprageleidende kwik op het eerste
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Solvay-congres presenteerde) behaalde resultaten. Kwik had gezelschap gekregen
55
56
van lood, tin, thallium en de loodisotoop radium-G. Thalliumdraden van 0,2 en
0,5 mm dik, bifilair gewikkeld rond een porseleinen cilinder waarin een
schroefvormige inkeping was gebakken, waren begin 1917 alvast doorgemeten bij
o

0 C. Juni 1919 werd de sprongtemperatuur vastgesteld op 2,32 kelvin. Een jaar
later kwamen lood en uraniumlood (radium-G) aan de beurt. Beide isotopen, met
atoomgewichten van 207,20 en 206,06, werden doorgemeten in een speciale
heliumdampcryostaat die het lastig te beheersen temperatuurgebied van 4 tot 14
kelvin bestreek. De sprongtemperatuur van zowel lood als uraniumlood lag op 7,2
40

kelvin; een eventueel verschil bedroeg op zijn hoogst 1/ graad.
Dat was opvallend: het massaverschil van beide atoomsoorten, aldus Onnes op
het derde Solvay-congres, zou immers tot verschillende frequenties van de Planckse
vibratoren aanleiding kunnen geven, zich uitend in verschillende sprongtemperaturen.
Pas in de jaren vijftig werd duidelijk dat zo'n isotoop-effect wel degelijk bestaat en
dat de sprongtemperatuur omgekeerd evenredig loopt met de wortel uit het
atoomgewicht. Voor lood en uraniumlood gaf dat een verschil in sprongtemperatuur
57
van 0,02 kelvin, net onder de meetnauwkeurigheid van Onnes.
In Brussel vroeg Onnes zich af of supergeleiding was voorbehouden aan een
beperkt aantal metalen. Ook de kwestie van de microrestweerstand kwam ter sprake:
volgens Onnes was die reëel. Het verschijnsel persisterende stroom zou in
overeenstemming zijn met de regel van Lippmann: de door een supergeleidende
kringstroom (bijvoorbeeld die in een loden ring) omvatte magnetische flux is
onveranderlijk (anders kon in de ring inductiespanning ontstaan die bij weerstand
nul tot oneindig sterke stroom aanleiding zou geven). Lippman, een kennis van
Onnes uit zijn Wanderjahr in Heidelberg, had zijn regel in 1919 opgesteld. Die, naar
later zou blijken foutieve, voorstelling van zaken gaf aanleiding tot de doctrine van
het ‘ingevroren veld’: werd een massieve supergeleider, dus geen ring of holle bol,
in aanwezigheid van een constant magnetisch veld tot onder de
overgangstemperatuur afgekoeld, dan zou daarbij de magnetisatie niet veranderen,
ook niet als het veld vervolgens werd afgezet. Dat vooroordeel blokkeerde iedere
wezenlijke vooruitgang in het begrip van supergeleiders en hield stand tot Meissner
in 1933 ontdekte dat in massieve supergeleiders de stroom alleen aan de oppervlakte
58
loopt.
Onnes eindigde zijn Solvay-voordracht van 1921 met een lijstje vragen die dringend
antwoord behoefden en die waren geïnspireerd op het atoommodel van Rutherford
en Bohr (in een atoom zijn alleen bepaalde elektronenbanen toegestaan, ieder met
een vaste energie). Samen vormden die vragen
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een programma dat een sleutelrol aan een uitwendig magnetisch veld toebedeelde,
59
maar dat in Leiden niet op coherente wijze van de grond kwam. In plaats daarvan
volgde juni 1923 de aankondiging van de vijfde supergeleider: indium, met een
60
sprongtemperatuur van 3,40 kelvin. April 1924 was het vierde Solvay-congres
gewijd aan elektrische geleiding in metalen. Omdat Onnes door ziekte in Brussel
afwezig was mocht de naar Leiden teruggekeerde Keesom de laatste bevindingen
61
op het gebied van supergeleiding presenteren.
Die behelsden om te beginnen een bijstelling naar omlaag van de
microrestweerstand. Rapporteerde Onnes in 1911 in Brussel voor supergeleidend
−10

o

lood van 4,2 kelvin nog een restwaarde van 0,5.10
maal de weerstand bij 0 C,
nieuwe proeven met persisterende stromen hielpen dat getal met een factor tien
omlaag. Die proeven waren mogelijk sinds de ontkoppeling van heliumcryostaat en
liquefactor, zodat het gedreun in het cryogeen laboratorium geen last meer gaf.
Eerst werd gekeken naar persisterende stromen in twee concentrische
supergeleidende loodringen, waarvan er vervolgens één over een zekere hoek
gedraaid werd. Het evenwicht dat ontstond tussen het elektrodynamische koppel
op de beweegbare ring en het torsiekoppel van de ophanging werd zes uur lang
nauwlettend in de gaten gehouden. Uit de stabiliteit concludeerde Onnes dat de
variatie in relatieve stroomsterkten onder de 1/2100 per uur lag, corresponderend
met een factor tien kleinere microrestweerstand. Vervolgens werd de binnenring
vervangen door een holle glazen bol waarop een dun laagje lood gedampt was. Op
die manier hoopte Onnes aan te tonen dat de stroom in een supergeleider via vaste
ketens van aangrenzende atomen liep, een notie die van Lorentz een theoretische
62
63
onderbouwing kreeg en die ook Einstein bij gebrek aan beter min of meer aanhing.
Uit de duurzaamheid van het evenwicht tussen bol en ring volgde tevens een
microrestweerstand die weer een factor tien lager lag. Maar de stap van bijzonder
klein naar nul maakte Onnes niet, dat was speculatie en daar deed hij niet aan.
Overigens had Einstein op basis van het kettingsnoer-idee aangaande de geleiding
van elektriciteit het vermoeden uitgesproken dat op de contactplaats van twee aan
elkaar geplakte supergeleiders, bijvoorbeeld een blokje tin met aan weerskanten
blokjes lood, weerstand zou optreden omdat de snelheid van het elektriciteittransport
in zo'n keten per stof verschilt. Maar toen Onnes de proef op de som nam bleek ook
64
de combinatie supergeleidend.
In zijn beschouwing van 1924 kwam Onnes terug op de vraag die Paul Langevin
al in 1911 in Brussel had opgeworpen: stond supergeleiding in verband met allotropie:
verandering in de structuur van de materie. Dana

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

520
was nog van plan geweest in Leiden na te gaan of er een warmte-effect optrad
zodra tin supergeleidend werd, maar bij gebrek aan tijd bleef het bij een verkennende
65
proef die geen uitsluitsel bood. Vlak voor het Solvay-congres van 1924 had Keesom
met een Debije-Scherrer-camera nog een röntgenopname van supergeleidend lood
gemaakt en geconstateerd dat de kristalstructuur dezelfde was als die bij
66
kamertemperatuur. En tijdens de discussie van Onnes' rapport bleek dat ook de
intensiteiten van de pieken in de röntgenopnamen van lood onder en boven de
sprongtemperatuur geen verschil te zien gaven, wat volgens Paul Langevin en
William Bragg betekende dat ook de elektronenstructuur geen verandering onderging.
Waarna Madame Curie vaststelde dat juist prima geleiders als goud en koper geen
supergeleiders waren, zodat het onderliggende mechanisme wel totaal afwijkend
moest zijn.
Op dat moment was Gerard Sizoo in Leiden begonnen aan zijn promotieonderzoek
naar de invloed van de atoomafstand op supergeleiding. Wadend in de dikke
theoretische mist die boven de supergeleiding hing, had Onnes zich afgevraagd of
elastische deformatie van het atoomrooster een effect te zien zou geven. Het verloop
van de weerstand tegen de temperatuur rond de sprongwaarde, aldus Onnes' rapport
voor het vierde Solvay-congres, bleek in geval van een gespannen tindraad met
o

0,015 C verschoven te zijn. Uitrekken, en dus het vergroten van de atoomafstand
zou, zo verwachtte Onnes, het optreden van supergeleiding bevorderen. Het was
Sizoo - in 1918 op het Philips NatLab begonnen, in Leiden Onnes' assistent en na
67
zijn promotie in 1926 weer werkzaam onder Holst in Eindhoven - die bij tin en
indium de effecten van uitrekking en samenpersing onderzocht. Juni 1925
68
rapporteerden hij en Onnes de meetresultaten aan de Akademie. Samenpersen
(tot 1500 atmosfeer) bleek het sprongpunt inderdaad naar een lagere temperatuur
te verschuiven, bij tin ongeveer 0,05 millikelvin per atmosfeer. Dat proeven bij (grote)
2

drukken van 193 en 300 kg/cm vrijwel dezelfde verschuiving te zien gaven kwam
naar alle waarschijnlijkheid door het bevriezen van het helium in de compressiebuis
69
in die omstandigheden - een effect dat Onnes en Sizoo niet onderkenden zodat
de ontdekking van vast helium, door Keesom, nog driekwart jaar op zich liet wachten.
De invloed van samenpersen op de sprongtemperatuur had ook de belangstelling
van Franz Simon, in 1924 Privatdozent in Nernsts Physikalisch-Chemisches Institut
in Berlijn. Hij schreef erover naar Onnes en kreeg prompt een uitnodiging om in
Leiden te komen werken - angst om zijn Habilitation (en economische vooruitzichten)
70
op de tocht te zetten weerhield de Duitser op het aanbod in te gaan. Simon (een
oorlogsveteraan met een IJzeren Kruis die in de jaren dertig als jood zijn
academische positie behield
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maar niettemin uitweek naar Oxford, waar hij meehielp het Clarendon Laboratory
71
tot een eersteklas cryogeen laboratorium uit te bouwen ) deed Onnes februari 1924,
uitgaande van het bestaan van nulpuntsenergie, de suggestie dat alkalimetalen wel
eens potentiële supergeleiders konden zijn. Op dat moment was Herman Woltjer
net tot de conclusie gekomen dat natrium en kalium ook bij 1,5 kelvin nog geen
72
teken van supergeleiding vertoonden.
Behalve met het opsporen van supergeleidende metalen onderscheidde Willem
Tuyn zich met onderzoek naar de juistheid van de Silsbee-hypothese (zie hoofdstuk
73
29 en 33). Die stelde bij wijze van ‘wilde gedachte’ dat de drempelstroom nodig
om supergeleiding te verstoren een magnetisch veld opwekt gelijk aan het
drempelveld dat dezelfde verstoring teweegbracht. Drempelstroom en drempelveld
hadden dus alles met elkaar te maken. Baseerde Silsbee zich op beperkte
vooroorlogse metingen aan kwik, tin en lood, Tuyn verzamelde op grote schaal
gegevens over het magnetische drempelveld bij verschillende temperaturen in geval
van lood, tin en indium. Ook bepaalde hij enkele drempelstromen bij thallium, lood
74
en tin. De conclusie was dat de hypothese van Silsbee juist was. Bijzonder origineel
was een proef met een tinnen cilinder met daarin een koperdraad, gedompeld in

Hysterese, door Sizoo in 1925 ontdekt. In de grafiek van de weerstand van een supergeleider
tegen de sterkte van het uitwendige veld laat het verloop rond het drempelveld (waarbij de
weerstand terugkeert) bij toenemend veld een vloeiende curve zien, terwijl bij afnemend
veld de weerstand sprongsgewijs inzakt.
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vloeibaar helium met een temperatuur die onder het sprongpunt lag. Eerst werd de
stroomsterkte door het tin opgevoerd, waarbij de supergeleiding op een gegeven
moment verstoord raakte. Vervolgens werd door het koper een tegengestelde stroom
gestuurd. Het effect was dat het magnetische veld opgewekt door de stroom door
het tin verzwakt werd. Volgens de Silsbeehypothese moet in die situatie, ook al blijft
de stroom door het tin boven de drempelwaarde liggen, de supergeleiding terugkeren
- hetgeen geschiedde.
Onnes' laatste wapenfeit op het vlak van supergeleiding was de ontdekking door
zijn assistent Sizoo van hysterese: het verschijnsel dat de weerstand van een
supergeleider rond het drempelveld bij een klimmend magnetisch veld een ander
verloop heeft dan bij een dalend veld. Een typisch geval van serendipiteit. Sizoo's
onderzoek naar de invloed van het uitrekken of samenpersen van een supergeleider
op de sprongtemperatuur (gestart in maart 1924, kort voor Onnes' emeritaat) kreeg
begin 1925 een logisch vervolg in onderzoek naar de invloed van deformatie op het
magnetische drempelveld. Die invloed bleek inderdaad te bestaan, maar de vondst
van de hysterese gaf het geheel een verrassende wending. Nadat de hysterese
75
eerst bij tin was vastgesteld, kwam ze bij kwik pas echt krachtig tot uiting, met
76
scherpe sprongen in de neergaande tak van de weerstandsgrafiek (zie figuur). De
kwikdraden waren gevat in glascapillairen - ook bij voorzichtig afkoelen knapte de
helft. Heldere conclusies vielen uit de waarnemingen niet te trekken maar duidelijk
was dat de manier van kristalliseren een rol speelde. Dus verschoof de aandacht
naar hysterese bij eenkristallen - het groeien van die eenkristallen was overigens
een vak apart. In de jaren dertig leverde dat nieuwe, belangrijke gezichtspunten op.
77
In Berlijn.
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33 Opvolging
Op 25 september 1922, twee jaar voor hij met emeritaat zou gaan, verloor Kamerlingh
Onnes zijn naaste collega en gedoodverfde opvolger Johan Kuenen. ‘Een vreselijke
slag heeft ons getroffen,’ telegrafeerde hij naar Keesom, ‘onze beste Kuenen met
wien ik gisteren nog een uur gelukkig was is vannacht aan inwendige bloeding
1
overleden.’ Het laboratorium, toch al een chaos door de verbouwing en uitbreiding,
was weken van slag en een zieke Onnes treurde thuis in Huize ter Wetering over
2
de dood van een ‘prachtmensch’. Dat Kuenen door de grote onderwijstaak waarmee
hij in 1906 was opgezadeld aan onderzoek nauwelijks toekwam, het met gebrekkige
laboratoriumfaciliteiten moest doen en ook voor de rest weinig in de melk te brokkelen
had, ervaarden meester noch leerling als problematisch. Als Kuenen leed, was het
in stilte.
Keesom zal het telegram uit Leiden met pijn in het hart hebben gelezen maar
tegelijk moet hij hebben beseft dat na bijna zes jaar Veeartsenijkundige Hoogeschool
in Utrecht een terugkeer naar Leiden aanstaande was. Want wie kon Onnes beter
naast zich wensen dan zijn trouwe vazal en ex-conservator, steun en toeverlaat op
theoretisch vlak? En inderdaad, de benoemingscommissie die de faculteit wis- en
natuurkunde op 8 december verslag uitbracht kwam met Keesom op de proppen.
Maar de commissie, gevormd door de astronoom Willem de Sitter, Onnes, Lorentz
en Ehrenfest, had verder gekeken dan de vacature Kuenen. Dat lag voor de hand.
April 1923 werd Lorentz zeventig, in september gevolgd door Onnes, en het
Academisch Statuut bepaalde dat ze het studiejaar volgend op die mijlpaal zouden
opkrassen - Onnes dus een jaar later dan Lorentz. De commissie had zich ermee
verzoend dat buitengewoon hoogleraar Lorentz geen opvolger zou krijgen - dat was
in 1912 bij Lorentz' vertrek naar Haarlem zo afgesproken. Als opvolgers van Kuenen
en Onnes kwamen Keesom en Wander de Haas uit de bus, en als het echt niet
anders kon viel aan Crommelin, Holst en Verschaffelt te denken. Maar dat laatste
3
trio werd als een klasse minder ervaren.
De dag voor de faculteitsvergadering liet Onnes in een brief aan Lorentz
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nog eens zijn gedachten over de opvolgingskwestie gaan. Helemaal gerust op de
goede afloop was hij niet.
Daarbij zal ik toch wel mogen vertrouwen dat men mijn geesteswerk nu
het op 't punt staat de lang voorbereide hoogere vlucht te nemen niet zal
vermoorden door het naast den druk die het juist gekregen heeft door de
4
bezuinigingsvraag nog een tweede knauw te geven.
Onnes had er de pest in dat de uitbreiding van het laboratorium niet gepaard ging
met meer personeel en materieel subsidie, ja dat zelfs ‘meer voor licht en
schoonmaak’ er niet zonder meer in zat. Toch zou alles wel goedkomen, mits ‘de
heerlijke geest die in het laboratorium heerscht maar behouden blijft’. En die zou
juist ‘gevaar loopen’ als ‘de combinatie Wander-Keesom niet gelukt’. Crommelin en
Holst, tweede keus, achtte Onnes gelijkwaardig, al vroeg hij zich af of Holst ‘die te
Eindhoven uitstekend op zijn plaats is’, ook in Leiden gelukkig zou zijn. Ook kon hij
zich levendig indenken dat Crommelin, die als conservator ‘een tiental jaren de ziel
van het technisch beheer’ was geweest, moeite zou hebben onder Holst te werken,
‘die toch ook op verre na geen Kuenen is’.
Dat Lorentz niet werd vervangen was geen ramp. Sinds zijn vertrek naar Haarlem
gaf hij op maandagmorgen college aan gevorderde studenten (en gepromoveerden)
en toen bleek dat ook een buitengewoon hoogleraar niet na zijn zeventigste mocht
doorgaan regelde Onnes dat Lorentz als bijzonder hoogleraar namens het Leidsch
Universiteits Fonds zijn college kon voortzetten. Dat kostte het fonds geen cent:
‘een groep vrienden’ zou een honorarium van ƒ 2500 bijeen sprokkelen en naar het
5
LUF overmaken - Lorentz wilde liever niet via Onnes betaald krijgen.
Eerder had datzelfde fonds, weer op voorspraak van Onnes, de wereldberoemde
Albert Einstein weten binnen te halen. Die roem dankte Einstein aan Britse
zonne-eclipsexpedities die op 29 mei 1919 in Sobral (Noord-Brazilië) en op het
6
eiland Principe (voor de kust van West-Afrika) opnames maakten. Sterlicht dat vlak
langs de zon scheert, aldus voorspelde de Algemene Relativiteitstheorie, wordt door
de kromming van de ruimtetijd in de nabijheid van de zon iets afgebogen. Op 10
november, kort nadat de definitieve eclipsresultaten door Arthur Eddington in de
Royal Society naar buiten waren gebracht en Einsteins zegetocht in de media begon
(‘Revolution in science,’ kopte The Times in Londen, ‘New theory of the
universe/Newtonian ideas overthrown’), stuurde Onnes een telegram naar Berlijn:
7
‘herzliche Glueckwunsch zur glaenzenden neuen Bestaetigung Ihrer Theorie’.
Een dag eerder had hij de voorzitter van de Leidse universiteitsraad voor-
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gesteld ‘de grooten Zwitser Einstein’ (zo kort na de wereldoorlog geen loze
toevoeging), een ‘ster van de eerste grootte’ en ‘iemand van de beteekenis van
Newton’, als bijzonder hoogleraar nauwer aan Leiden te binden. Zo'n positie was
sinds 1905 mogelijk en Onnes was een der eersten die bij het LUF zo'n benoeming
8
aankaartten. De timing was perfect - meeliften op de golven media-aandacht voor
Einstein, het kon niet beter - en ook de Leidse connectie werd niet vergeten. ‘Zulk
een licht aan onze Leidse Alma Mater te verbinden zou haar luister zeer vergrooten,’
schreef Onnes, ‘en dit zou te mooier zijn omdat Einstein tot zijne ontdekkingen geleid
9
werd door op het Leidsch werk van Lorentz voort te bouwen.’
Al enkele maanden werd aan Einstein getrokken. Op 2 september 1919, kort voor
de voorlopige uitkomsten van de eclipsexpedities naar buiten kwamen, nodigde
Ehrenfest, die genoeg had van spaarzame, door hopeloze bureaucratie geteisterde
bezoekjes, Einstein uit om zich in Leiden te vestigen. ‘[...] we zijn het er hier allemaal
over eens dat we in actie moeten komen om je naar Leiden te halen. De zaak is
bijzonder simpel: als jij nu gewoon ja tegen me zegt is het mogelijk - menselijkerwijs
10
- een en ander zeer snel met inachtneming van je wensen te regelen.’
Waarna Ehrenfest - die in zijn brief naar Berlijn benadrukte dat vooral Onnes
warm liep voor het idee - Einstein een Leids walhalla in het vooruitzicht stelde: een
naar behoefte zelf vast te stellen salaris (‘Ons maximum salaris van 7500 gulden
is jouw minimum’), geen onderwijsverplichtingen, vrij reizen naar het buitenland en
een stimulerende omgeving van louter mensen die van hem hielden. ‘Beste beste
Einstein! [...] Antwoord me hoe dan ook per omgaande: “Hm, wat je voorstelt is zo
gek nog niet”.’
Onduidelijk is in hoeverre het initiatief bij de curatoren en de minister kans zou
hebben gemaakt - het instellen van een extra leerstoel theoretische natuurkunde
in een periode dat bezuinigingen de norm waren lag weinig voor de hand. In de
faculteit is het initiatief niet aan de orde geweest. Hoe dan ook, Einsteins antwoord
11
liet niet lang op zich wachten. Zeker, het was een schitterend aanbod, Leiden zou
heerlijk zijn en hij hield van de mensen daar, maar hij kwam niet. Hij had Planck
beloofd Berlijn trouw te blijven tenzij de omstandigheden hem dat verhinderden.
Niettemin hoopte hij snel Leiden te bezoeken om de vriendschapsbanden aan te
halen. Net als in 1916 gaf het regelen van een visum veel gedoe en op het laatste
moment moest Onnes nog een brandbrief naar het Rijkspaspoortenkantoor te Den
12
Haag schrijven om de impasse te doorbreken.
De tweede helft van oktober logeerde Einstein bij de familie Ehrenfest. Na
terugkeer in Berlijn schreef hij een bijzonder warme brief: ‘Van nu af aan zullen we
in nauw persoonlijk contact blijven. Dat is voor ons beiden goed,

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

526
13

en ieder van ons voelt zich minder ontheemd in deze wereld vanwege de ander.’
Geroerd begon Ehrenfest, parallel aan Onnes' actie bij het LUF, zich onmiddellijk in
te spannen voor een gasthoogleraarschap van zijn vriend. Het idee van een
‘komeetachtig bestaan’, met terugkerende verblijven van drie à vier weken te Leiden,
sprak Einstein aan. In december deed Lorentz hem namens het Leidsch Universiteits
Fonds een officieel verzoek: naar keuze een à twee keer per jaar in Leiden verblijven;
14
nauwelijks of geen verplichtingen, traktement voor de bijzondere leerstoel ƒ 2000.
Januari telegrafeerde Einstein naar Haarlem dat hij het aanbod ‘ganz herzlich’
15
aannam. In zijn brief van november aan het LUF had Onnes een termijn van drie
jaar voorgesteld, waarna men verder zou zien. De benodigde ƒ 6000, door
particulieren op te brengen, kon toch geen probleem zijn. ‘Een naam van de glorie
van die van Einstein, die in de volgende eeuw nog zal leven, zou eigenlijk zulk een
16
bedrag als vanzelf sprekend te voorschijn moeten tooveren.’ En Lorentz zei erop
te vertrouwen dat collega's in de theoretische natuurkunde in de buidel wilden tasten.
Opnieuw zorgde de bureaucratie voor vertraging maar in juli 1920 kwam alles
dan toch in kannen en kruiken - afgezien van een extra koninklijk besluit omdat
Einstein niet in Nederland was gepromoveerd. Intussen had Ehrenfest zijn
aanstaande collega alvast ingelicht over de Leidse mores. Bij zijn inaugurele rede
kon Einstein geen gebruikmaken van een schoolbord of lantaarnplaatjes, ja zelfs
‘praten met de handen’ ging niet omdat die onder een toga schuilgingen. Ehrenfest
instrueerde welke dankwoorden Einstein aan het eind van zijn rede moest uitspreken
en gaf hem de raad alvorens daartoe over te gaan eerst op zijn gemak een glas
water te drinken zodat de oudere heren in het publiek die tijdens de lezing in slaap
gesukkeld waren wakker konden schrikken. Zelfs kwam hij met de correcte uitspraak
van de woorden ‘ik heb gezegd’.
Ook Onnes was zeer enthousiast over Einsteins komst. December 1919 had hij
in een vervolgbrief aan het LUF zijn belang bij de transfer uiteengezet. Zeker, Einstein
was vooral interessant vanwege zijn relativiteitstheorie, erkende Onnes, maar ook
op ‘een ander gebied’ had hij ‘werk van hooge beteekenis’ geleverd.
De leer van de nog immer uiterst geheimzinnige quanten, welke Planck
op het spoor is gekomen, heeft door Einstein's onderzoekingen hare
universeele beteekenis gekregen. Over vele van de verschijnselen op
welke deze leer betrekking heeft is eerst door onderzoekingen bij lage
temperatuur licht geworpen en het verder ontraadselen er van blijft werk
bij zeer lage temperaturen in ruime mate vorderen. Prof. Einstein stelt
dan ook groot belang in het werk van het cryogeen
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laboratorium en vooral wanneer dit laboratorium als een internationale
instelling voor soortgelijk werk optreedt zal de voorlichting van prof.
17
Einstein daarbij van groot belang zijn.
Zodra Einstein toezegde te zullen komen, schreef Onnes ook naar Berlijn hoge
18
verwachtingen te koesteren. Omdat Einsteins werk aan quantumtheorie aansloot
bij het Leidse onderzoek bij lage temperaturen, herhaalde hij, zou het
gasthoogleraarschap de bloei van het cryogeen laboratorium zeer ten goede komen.
‘Uw hulp zal dus veel goeds tot stand kunnen brengen,’ aldus Onnes. Einsteins
komst was voor het cryogeen laboratorium ‘net zo'n groot geluk als voor de
theoretische fysica’ en hij zag ernaar uit samen met zijn nieuwe collega ‘plannen
uit te werken en problemen te verhelderen’.
Op 27 oktober 1920 hield Einstein zijn inaugurele rede: Äther und
Relativitätstheorie. Intussen was hij in Berlijn als pacifistische joodse kosmopoliet
met unanschauliche theorieën onder vuur komen te liggen. Was in februari al eens
een college op de universiteit verstoord, augustus 1920 werd Einstein op een
bijeenkomst van de pas opgerichte Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher
in de Philharmonie in zijn gezicht uitgemaakt voor ‘publiciteitsgeile hond’, ‘plagiator’,
‘bedrieger’ en ‘wetenschappelijke da-

Albert Einstein en Heike Kamerlingh Onnes in 1920, het jaar dat Einstein in Leiden aantrad
als bijzonder hoogleraar. Schets Harm Kamerlingh Onnes.
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daïst’. De man van de relativiteit, een publieke figuur, sloeg hard - maar aangedaan
- terug in het Berliner Tagesblatt, waarbij met name Lenard het moest ontgelden.
Zodra Ehrenfest in de krant van alle commotie vernam, bood hij Einstein op eigen
gezag opnieuw een positie in Leiden aan. Maar die hield het op een
gasthoogleraarschap, in eerste aanzet met tussenpozen van een jaar. Onnes greep
de oratie van 1920 aan om in zijn rol van voorzitter van de eerste commissie van
het internationale koude-instituut een driedaags symposium over magnetisme te
organiseren, met als deelnemers Einstein, Ehrenfest, Keesom, Weiss, Langevin en
hijzelf (zie hoofdstuk 28).
Graag wilde Onnes Einsteins mening weten over eventuele quantumcorrecties
op de toestandsvergelijking en de wet der overeenstemmende toestanden, met
name bij eenatomige gassen als helium, neon en argon. Empirisch materiaal om
de gedachten te bepalen was er te over. Onnes verheugde zich, zo schreef hij zomer
1921 vanuit Hotel Tiblis Engelberg, om in november bij Einsteins tweede verblijf als
gasthoogleraar de ‘quantuminvloed’ te bespreken, inclusief de mogelijkheid van
19
nulpuntsenergie - waar Onnes niet in geloofde. November 1924 kwam Einstein
nog eens op de quantumcorrecties terug en voorzag Onnes op basis van
speculatieve redeneringen van formules waarvan het belang onduidelijk bleef en
die Onnes maar aan de gemeten afwijkingen van de wet der overeenstemmende
20
toestanden moest zien te toetsen. Onnes antwoordde dat Einsteins suggesties,
al had hij hier en daar bezwaren, hem ‘kolossale Freude’ hadden gebracht en dat
het idee dat quantumregels de tijd dat moleculen in elkaars nabijheid vertoeven
21
mede bepalen voor hem ‘ein Lichtblitz’ was geweest. Maar het bleven vage noties
en Onnes was, ondanks zijn verzekering dat er ‘vast iets moois’ uit zou komen, te
oud er nog iets mee te doen. In 1953 schreef Einstein, door de directrice van het
Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (nu Museum
Boerhaave) ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Lorentz en
Kamerlingh Onnes gevraagd om karakterschetsen, dat wetenschappelijke discussies
met Onnes tamelijk stroef verliepen. Met Onnes' intuïtie was helemaal niets mis,
aldus Einstein, maar zich trefzeker uitdrukken kon hij niet en ook stond hij weinig
22
open voor de gedachtengang van anderen.

De splitsing van het laboratorium
Van het duo Keesom-De Haas was Willem Keesom een soort tweede Onnes. Maar
wie was Wander de Haas? Opgeleid door Onnes, was hij in 1912 gepromoveerd
op metingen van de samendrukbaarheid van waterstofgas, een typisch ‘door meten
tot weten’-product. De Haas, die voor hij met natuurkunde begon eerst vijf jaar voor
kandidaat-notaris had geleerd, trouwde met
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Berta Lorentz, zelf ook assistent bij Onnes geweest. Het paar trok in 1913 naar
Berlijn, waar De Haas in het Bosschalaboratorium van Henri du Bois aan magnetisme
deed en van 1913-1915 als ‘Wissenschaftlichen Mitarbeiter’ bij de
Physikalisch-Technische Reichsanstalt werkte. Het was in Charlottenburg dat hij
met gast-experimentator Einstein het Einstein-De Haaseffect ontdekte: het
verschijnsel dat een ijzeren staafje zodra het gemagnetiseerd raakt een draaineiging
23
vertoont. Een geval van actie is min reactie: atomaire kringstroompjes die door
toedoen van het magnetische veld opeens dezelfde kant op draaien, wekken als
reactie een draaiing in tegengestelde zin van het ijzerstaafje als geheel op. De zaak
lag gecompliceerder dan Einstein en De Haas dachten, en hun waarde lag een
factor twee te hoog, maar kwalitatief zaten ze goed.
In 1916 kwam De Haas onder de hoede van zijn schoonvader en als conservator
van het laboratorium van de Teylers Stichting deed hij de Berlijnse proeven in
aangepaste vorm nog eens over. In 1917 werd hij hoogleraar in

Wander Johannes de Haas, in 1924 samen met Keesom opvolger van Kamerlingh Onnes
als hoogleraar-directeur.
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Delft en nog eens vijf jaar later volgde hij in Groningen experimentator Haga op.
Eerder had Julius, hoogleraar in Utrecht, bij Lorentz gepolst of De Haas geschikt
zou zijn als opvolger van de plotseling overleden Du Bois. Die was na het uitbreken
van de wereldoorlog zijn privé-laboratorium in Berlijn ontvlucht en had in Utrecht in
ruil voor zijn instrumenten een eigen laboratorium gekregen. Zich bewust van de
‘eigenaardige moeilijkheden’ die het beoordelen van een schoonzoon opleverde,
24
kweet Lorentz zich dapper van zijn taak. De Haas zag hij als ‘een echt
experimentator’, iemand die met ‘geestdrift’, ‘vindingrijkheid’, ‘groote vaardigheid’
en ‘onuitputtelijk geduld’ het liefst in het laboratorium bezig was. Maar Lorentz was
de eerste om toe te geven dat De Haas wiskundig ‘weinig geschoold’ was, wat zijn
schoonzoon overigens niet belette een voorkeur aan de dag te leggen voor
onderwerpen op het gebied van de grondslagen van de natuurkunde. ‘Het kost mij,
meer wiskundig aangelegd, wel eens moeite zijn gedachtengang te volgen’ - wat
niet wegnam dat De Haas het bij het rechte eind kon hebben. Overigens verdween
de vacature Du Bois als sneeuw voor de zon zodra Ornstein in Utrecht als opvolger
25
van Julius in 1920 het roer overnam.
Omdat De Haas nog maar pas in Groningen zat werd besloten Keesom opvolger
van Kuenen te laten zijn, waarna Onnes in september 1924 plaats zou maken voor
De Haas. Van meet af aan was duidelijk dat de verhouding Keesom-De Haas, in
tegenstelling tot die tussen Onnes en Kuenen, gelijkwaardig zou zijn. Waarom werd
Keesom geen tweede Onnes en De Haas geen tweede Kuenen? Het is nauwelijks
voor te stellen dat Onnes, Lorentz en Ehrenfest de twee op dezelfde voet plaatsten.
Keesom was de man van het Enzyklopädie-artikel, van de ‘wilde ideeën’ over
quantumtheorie, van het barotropisch effect (het zinken van een gas in een vloeistof).
Daarbij vergeleken stak het Einstein-De Haaseffect toch wat schriel af. Speelde er
iets bijzonders?
Volgens Leo Dana, in Leiden postdoc toen de opvolgingskwestie speelde, was
dat inderdaad het geval. Omdat hij vurig katholiek was, en Leiden een protestantse
universiteit, zou Keesom, hoewel bij uitstek de beste man, voor de curatoren en
26
ministerie onacceptabel zijn geweest als alleenheerser over het laboratorium. Maar
Dana noteerde deze herinnering zestig jaar na dato. Andere bronnen voor zo'n half
beroepsverbod ontbreken: de brieven van Onnes, Ehrenfest en Lorentz zwijgen
erover. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk: in de jaren twintig, met zijn regeringen
van confessionele signatuur, waren benoeningen van katholieken in hoge functies
geen uitzondering. De periode 1918-1925 was Ruys de Beerenbrouck Nederlands
eerste katholieke minister-president, met de hervormde dominee Visser als zijn
minister van Onderwijs, kunsten en wetenschappen (de eerste met die com-
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binatie van de twintigste eeuw). Weliswaar had het kabinet-Ruys de Beerenbrouck
de benoeming van de sterrenkundige en theoreticus van het socialisme Anton
Pannekoek tot adjunct-directeur van de Leidse Sterrewacht in 1919 geblokkeerd,
27
maar dat was uit angst voor het ‘rode gevaar’. Of Dana het juist zag valt dus te
betwijfelen, eerder lijkt voor de hand te liggen dat hij een roddel doorgaf.
Waarschijnlijk had Keesom noch De Haas trek in een ondergeschikte positie.
Zodra het koninklijk besluit van Keesoms benoeming er lag (februari 1923), zocht
28
Onnes contact om de tweedeling van het laboratorium te bespreken. Keesom eiste
het beheer over het cryogeen laboratorium, en wenste geen teruggang in salaris.
In april kwamen de toekomstige directeuren, aan tafel genodigd door de
benoemingscommissie, ‘een bevredigende oplossing’ overeen: ieder hun eigen
imperium. Maar voorlopig was Onnes nog de baas. Vanuit Zwitsersland zette hij in
een brief van tien kantjes nog eens alle assistentschappen op een rijtje: gewone
hele, buitengewone hele, halve, privaat- en aspirant-assistenten en assistenten
29
buiten bezwaar van 's Rijks schatkist. ‘Begaafde menschen in 't laboratorium te
hebben is alles waard,’ kreeg Keesom nog een wijze raad, ‘maar alleen als hun
belang in dezelfde richting ligt als dat van het laboratorium.’ Op 26 september was
Keesom toe aan zijn oratie: Het belang van den tocht naar het absolute nulpunt. De
Haas volgde op 8 december 1924 met Electrische en andere stroomen, nadat vlak
voor de zomerkantie ‘volledige overeenstemming’ was bereikt over de verdeling
van de examens, tentamens, colleges (inclusief die voor de medische studenten)
en practica.
Aldus werd het Natuurkundig Laboratorium gesplitst. Afdeling 1 onder leiding van
Keesom hield zich bezig met thermodynamisch onderzoek bij lage temperaturen
en omvatte tevens het cryogeen laboratorium. Afdeling 2 onder leiding van De Haas
zou zich richten op elektrische en magnetische onderzoekingen. Conservator
Crommelin werd als beloning voor bewezen diensten bevorderd tot adjunct-directeur
30
en lector in de instrumentenkunde (buiten bezwaar van 's Rijks schatkist). In een
31
brief aan de curatoren zette Onnes de details nog eens op een rijtje. Afdeling 1
kwam in de oude natuurkundevleugel, afdeling twee betrok de oude chemievleugel.
De lokalen voor anatomie werden verdeeld. Ook het vaste en losse personeel werd
gesplitst, en voor het materieel subsidie gold niet anders. De gezamenlijke technische
en administratieve dienst zat bij afdeling 1. Samengevat: twee laboratoria met twee
directeuren. Oktober 1924 ging de minister akkoord, met de aantekening dat
Crommelins bevordering ‘op persoonlijke titel’ was.
Op dat moment was Onnes al met emeritaat. ‘Het is wel in volle actie dat ik aan
de officieele grenspaal voorbij ben gesneld,’ schreef hij begin augus-
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tus vlak voor vertrek naar Zwitserland aan Zeeman. En inderdaad: op het laatste
moment deden twee studenten (waaronder theoreticus Jan Tinbergen)
doctoraalexamen en waren er drie promoties: Johan Boks op 10 juli en Arend van
Urk en Willem Tuyn een dag later. Bij de laatste promotie was ook Lorentz aanwezig,
die ‘vriendelijke woorden’ sprak. ‘Het leven is voor ons toch nog mooier geworden
33
dan wij het voor veertig jaar voor ons zagen,’ schreef Onnes in zijn dankbrief. Een
week later ontving Onnes de leerjongens van het laboratorium in zijn ‘verlichte tuin’.
Maar van echt afscheid was geen sprake. Keesom en De Haas, de twee nieuwe
directeuren, hadden Onnes uitgenodigd zijn ‘onderzoekingen met vloeibaar helium
voort te zetten’. En de teruggetreden directeur had zich ‘op hun verzoek’ gaarne
bereid verklaard bij de verdere afwerking van zijn ontwerp voor het uitgebreide
34
laboratorium ‘te blijven adviseeren’. Onnes zag ernaar uit: ‘Zoo lang ik dit met
voldoening kan doen zal het ook wel een even voortreffelijk middel voor mijn
35
gezondheid blijven als het steeds geweest is.’
Arme Keesom. Was hij directeur, speelde Onnes nog de baas. In 1925 raakte hij
van ellende overwerkt. Paul Ehrenfest maakte zich er zo druk over dat hij in een
brief aan Lorentz in karakteristieke stijl zijn hart luchtte:
Het doet me zeer verdriet dat Keesom zo oververmoeid is. Jammer
genoeg kan ik Keesom en De Haas niet wezenlijk ontlasten - al heb ik
hen aangeboden gedurende deze moeilijke periode van reorganisatie
bijvoorbeeld de tentamens voor medici op me te nemen maar om mij
onbekende redenen heeft De Haas van dit aanbood een beetje hulp te
bieden geen gebruik gemaakt. Kunt u missschien aangeven hoe ik
tenminste deze zware tijd enigszins zou kunnen helpen?
Nu moet mij nog iets van het hart: het is werkelijk zeer zeer jammer dat
Onnes nog zo de baas speelt. Van de meeste zaken weet ik werkelijk
niets en wil ik ook niets weten. Maar ook buiten mijn wil neem ik door mijn
intensieve persoonlijke contact met de studenten en assistenten
overduidelijk waar dat het de baas spelen van Onnes werkelijk tot
tragikomische moeilijkheden aanleiding geeft - net als de aanwezigheid
van een schoonmoeder in het huishouden van een jong echtpaar. De
samenwerking tussen Keesom en De Haas - dat is zonder meer duidelijk
- zal soepel verlopen. Maar het de baas spelen van Onnes baart me grote
zorgen. De studenten en, meer nog, de assistenten zitten vaak exact in
de situatie van de kokkin die niet meer weet of ze nu naar de oude
mevrouw of de jonge mevrouw moet luisteren.
Iedereen weet natuurlijk heel goed dat het Leidse laboratorium Onnes'
schepping is, maar wil zijn schepping blijven voortbestaan dan moet hij
toch echt de leiding in de handen van de jongeren leggen. Ik vrees dat
Keesom niet zo'n klein
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beetje van de kwaal van het de baas spelen last ondervindt. Alleen al die
urenlange besprekingen!!
Als er al iemand kan helpen, is dat enkel en alleen U, heer Lorentz.
U ziet, ook deze brief aan u eindigt met hetzelfde refrein als bijna al mijn
36
eerdere brieven!
Ehrenfest had gelijk: na zijn emeritaat regeerde Onnes gewoon door. Of het nu
ging om de herinrichting van de anatomievleugel, waarmee in 1924 werd begonnen,
de begeleiding van promovendi als Gerard Sizoo (magnetisme, dus onder De Haas)
en A.C.S. van Heel (optisch onderzoek bij lage temperatuur, onder Keesom), het
maken van plannen voor nieuwe proeven, de aanschaf van de grote elektromagneet,
de redactie van de Communications, het claimen van het Fysiologisch Laboratorium
(dat op het terrein van het nieuwe Academisch Ziekenhuis nieuwbouw zou krijgen;
pas in de jaren zestig gerealiseerd), de bouw van een ‘paviljoentje’ in het Van der
37
Werffpark voor ‘bijzondere proeven’, het overleg met buitenlandse gasten dan wel
het binnenhalen van een gift van de Rockefeller Foundation: steeds bemoeide
Onnes zich ertegenaan en vooral Keesom zal van het hineinregieren (Ehrenfest)
een punthoofd hebben gekregen.
Wat niet wegnam dat Onnes interessante ideeën kon inbrengen. Zo stelde hij in
1925 voor promovendus Van Gulik op ‘de viscositeit van sterk afgekoeld vloeibaar
helium’ te zetten. ‘Het zou beginnen met een heel eenvoudig qualitatief onderzoek:
stroomen door een capillair met een hoogen druk manometer aan elke zijde [...],’
lichtte hij het plan aan Keesom toe. ‘Al wordt er maar geconstateerd, dat bijv. bij
o

800 atm. en 1. 5 K nog vrije doorstrooming door een capillair plaats grijpt en het
helium dus ook - althans in den gewone zin - nog niet vast wordt, zoo zou dit reeds
38
van belang zijn.’ Dat Onnes eerst een kwalitatieve proef wilde, om pas daarna met
een differentiaalmanometer nauwkeuriger te kijken, was opmerkelijk en weerspreekt
de opvatting van Casimir dat die speelse aanpak in Leiden taboe zou zijn. Onnes'
motivatie om op de valreep van zijn geloof te vallen was het verlies van het
heliummonopolie. Doordat McLennan te Toronto en vooral Meissner te Berlijn ook
vloeibaar helium hadden, kwamen ‘de qualitatieve processen’ [...] ‘meer op de
voorgrond’. De vraag dringt zich op of het voor Leiden geen zegen zou zijn geweest
wanneer het heliummonopolie veel eerder was gesneuveld.
Gulik begon iets anders en het experiment ging niet door. Een gemiste kans:
januari 1938 ontdekten Kapitza in Moskou (theoretisch bijgestaan door de briljante
Lev Landau) en het duo Allen en Misener in Cambridge via metingen aan capillaire
stroming van helium 11 (dus afgekoeld tot beneden
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2,2 kelvin) de superfluïditeit. Ook het ontdekken van vast helium was onder de door
Onnes geopperde condities mogelijk geweest. In feite leunde de proefopzet waarmee
Keesom in de zomer van 1926 het bevriezen van helium voor elkaar kreeg in niet
geringe mate op het voorstel dat Onnes een jaar eerder lanceerde. Overigens had
de Poolse hoogleraar natuurkunde Mieczyslasw Wolfke, die in 1924 en 1925 in
Leiden de diëlektrische constante van vloeibaar helium mat en over dat onderwerp
samen met Kamerlingh Onnes en Keesom publiceerde, al in de zomer van 1924
aan Onnes voorgesteld om helium onder druk tot stollen te dwingen, een idee dat
hij een jaar later ook bij Keesom deponeerde. Beide keren, aldus de Pool in zijn
39
dagboek, werd de suggestie om druk te zetten niet opgevolgd.
Terwijl Onnes zich grote zorgen maakte of de regering zijn uitgebreide laboratorium
wel de ruimte zou geven (de ƒ 40.600 materiële subsidie van 1922 werd de twee
volgende jaren teruggebrecht tot ƒ 25.600), werd in het buitenland de ene na de
andere steunactie op touw gezet. Al gememoreerd is het fonds dat het Institut
International du Froid ter ere van Onnes' veertigjarig professoraat, november 1922,
in het leven riep en waaruit vooral postdocs werden betaald die in Leiden bij lage
temperaturen onderzoek wilden doen. Enkele maanden voor het lanceren van dit
11F-fonds stuurden de nabestaanden van Ernest Solvay een cheque van 100.000
franc (ƒ18.575). Onnes, een goede vriend van de Belgische industrieel, had het
woord gevoerd op de begrafenis van Solvay en schreef en necrologie in De
40
ingenieur.
Maar dat was allemaal kinderspel in vergelijking met de gift van $100.000 waarmee
de Rockefeller Foundation in 1924 over de brug kwam. Op 1 april kreeg het
Natuurkundig Laboratorium bezoek van Wickliffe Rose, hoogleraar filosofie en
geschiedenis en in dienst van de New Yorkse oliemagnaat en filantroop John D.
Rockefeller jr. In 1923 werd Rose bij de Rockefeller Foundation benoemd tot
president van de General Education Board en tot zijn eerste daden behoorde de
41
oprichting van de International Education Board (IEB). In zijn ‘Scheme for the
Promotion of Science on an International Scale’ ontvouwde Rose zijn ideeën. De
promotie van de internationale wetenschap, ook een Amerikaans belang, moest
gestalte krijgen via fellowships en, in mindere mate, via het verstrekken van subsidies
42
aan instituten. Alles vanuit de filosofie: ‘making the peaks higher’ - verdelende
rechtvaardigheid was Rose vreemd. Zo financierde de IEB in Kopenhagen een
nieuwe vleugel voor Niels Bohrs Institut for teoretisk Fyisik, sinds 1920 hét
internationale centrum voor quantumtheorie, alsmede een serie fellows om het nog
meer leven in te blazen. In totaal zou de Rockefeller Foundation 20 miljoen dollar
in de IEB steken. Om zich van de Europese wetenschap

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

535
op de hoogte te stellen, goede locaties voor fellows op te sporen en zijn IEB te
promoten, maakte Rose van december 1923 tot april 1924 een rondreis langs vijftig
universiteiten in negentien landen. Nederland (Utrecht en Leiden) sloot de rij.
Onnes was ziek zodat Rose en zijn secretaris Beckenhore door Keesom en
43
Crommelin werden ontvangen. Ze kregen een rondleiding door het cryogeen
laboratorium en vroegen de directeur en zijn adjunct de hemd van het lijf. Ook het
subsidiëren van instrumentenaankoop behoorde tot de mogelijkheden, aldus Rose.
Wel verlangde hij dat de Nederlandse regering in die situatie met extra geld over
de brug zou komen om die instrumenten ‘productief te kunnen maken’ - matching
in het jargon van nu.
Na vertrek van beide Amerikanen haastte Keesom zich naar Huize ter Wetering
voor krijgsraad met Onnes. Vanwege de koppeling van de Rockefeller-gift aan een
‘buitengewoon subsidie’ van het rijk was het zaak vóór Rose het land verliet een
reactie van het departement te hebben. Op 4 april hadden Keesom en Crommelin
in Den Haag vooroverleg met secretarisgeneraal Van Beeck Calkoen, waarvan ze
44
Rose in Hotel des Indes verslag uitbrachten. Op het ministerie van Onderwijs
kwamen de Amerikanen en Nederlanders snel tot zaken: Rose, onder de indruk
van een ‘uniek laboratorium’, zou zich hard maken voor $ 100.000 aan IEB-subsidie
bestemd voor nieuwe instrumenten - een van de grootste giften die de International
Educational Board aan een instituut zou uitdelen. Van haar kant werd de regering
geacht daar jaarlijks $4000 (circa ƒ 10.000) bij te doen, waarvan driekwart voor extra
personeel om met de aangeschafte spullen wetenschappelijk onderzoek te kunnen
45
doen. Afgesproken werd dat Keesom en Crommelin snel contact zouden zoeken
met de regering en Rose informeel van het resultaat op de hoogte zouden stellen.
Vanwege het ‘extreme belang’ van de zaak werd het Leidse tweetal persoonlijk
door minister De Visser ontvangen. Die toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde
het plan met liefde in de ministerraad bepleiten. Of de heren een officieel verzoek
46
wilden indienen. Onnes, die ook vanuit zijn ziekbed wist hoe je met dit bijltje moest
hakken, liet de curatoren snel weten dat het IEB-geld natuurlijk geen gevolgen kon
hebben voor het toegekende materiële subsidie voor 1924. De ‘som voor
instrumenten’ die hij op de begroting had opgevoerd sloeg alleen op ‘wat onmiddellijk
47
nodig is om het laboratorium voor de ondergang te behoeden’. Dat geld - daar kon
geen misverstand over bestaan - was louter bedoeld om ‘achterstand in te lopen’.
‘Een krachtig voortgaan’ in de richting waarin het Leidse laboratorium zich had
gespecialiseerd vereiste meer en in dat licht kwam Rose als geroepen. Waarna
Onnes om de afgesproken ƒ 10.000 buitengewone subsidie vroeg. Nog
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mooier zou het zijn wanneer de regering die extra steun een aantal jaren zou
continueren en dus schreef Keesom naar New York of de $ 100.000 niet over tien
48
jaar verspreid kon worden.
49
Nadat de ministerraad de $ 100.000 ‘met groote ingenomenheid’ had omarmd,
inclusief de verplichting die de gift met zich meebracht, stuurde Onnes een
wensenlijstje naar Rose ter besteding van de eerste $ 25.000. De gevraagde
apparatuur sloot nauw aan bij lopend Leids onderzoek, inclusief dat van de gasten
van dat moment - de gelegenheid te baat nemen eens een heel ander pad in te
50
51
slaan was er niet bij. De IEB ging ‘met warmte’ akkoord en in de loop van 1925
werd de eerste termijn van $ 25.000 overgemaakt. Het rijk zette in met ƒ 5000, om
in 1928 alsnog uit te komen op de door de IEB geëiste ƒ 10.000. Keesom en De Haas
benutten hun jaarlijkse extraatje (tot in de Tweede Wereldoorlog gecontinueerd) om
vijf à tien onderzoeks-assistenten (gedeeltelijk) te betalen. Zo werd Rockefeller een
groot formaat Janssen.
En Utrecht? Ornstein kreeg van de IEB geen extra onderzoekers, wel $ 3000 voor
52
de aanschaf en installatie van een nieuw Rowlandtralie.
Onnes' laatste grote project betrof het gouden jubileum van Lorentz' doctoraat,
op 11 december 1925. Als voorzitter van het feestcomité mobiliseerde hij in binnenen buitenland tweeduizend ‘vrienden en vereerders’ die samen ‘meer dan een ton
gouds’ (ruim ƒ 150.000) bijdroegen aan het Lorentzfonds ‘ter bevordering van de
53
belangen der theoretische physica.’ Ook overlegde hij met de Akademie over het
instellen van een Lorentz-medaille (vierjaarlijks uit te reiken, de eerste was in 1927
voor Max Planck) en sloofde zich achter de schermen uit voor een Grootkruis in de
54
Orde van Oranje Nassau. Als dank voor zijn jarenlange onderwijs aan aankomende
medici verleende de faculteit geneeskunde Lorentz een eredoctoraat - Onnes zal
niet getreurd hebben dat Einthoven, beoogd promotor, in Zweden zat voor zijn
Nobelprijs. Voor de ziekelijke Heike was het een hele opluchting dat de dokter hem
toestond Hentje, met wie hij 54 jaar geleden in Arnhem vriendschap had gesloten,
in het Academiegebouw toe te spreken. Maar aanzitten aan het diner met Madame
Curie, Einstein, Bohr, Eddington en vele anderen, dat ging niet meer.

Eindnoten:
1 HKO aan Keesom, 25 september 1922, RANH, Keesomarchief.
2 Van Itallie-Van Embden, Sprekende portretten, 49.
3 Faculteitsvergadering, 8 december 1922, UB Leiden, Archief Senaat en Faculteiten, wis- en
natuurkunde, inv.nr. 12.
4 HKO aan Lorentz, 7 december 1922, RANH, Lorentz-archief.
5 HKO aan leden universiteitsraad, 1 juni 1923, Gemeentearchief Leiden, Leidsch Universiteits
Fonds, inv.nr. 63.
6 Pais, Subtle is the Lord..., 303-312.
7 MB, archief HKO, inv.nr. 71.
8 Willem Otterspeer, Een welbestierd budget. Honderd jaar Leids Universiteits-Fonds 1890-1990
(Leiden 1990) 58.
9 HKO aan Vissering, 9 november 1919, Gemeentearchief Leiden, Leidsch Universiteits Fonds,
inv.nr. 72.
10 Ehrenfest aan Einstein, 2 september 1919, geciteerd in Martin Klein, Paul Ehrenfest, 310.
11 Klein, Paul Ehrenfest, 310-323.
12 Ehrenfest aan Lorentz, 5 oktober 1919, RANH, Lorentz-archief.

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Einstein aan Ehrenfest, 9 november 1919, MB, Ehrenfest Scientific Correspondence.
Lorentz aan Einstein, 21 december 1919, MB, archief 55.
Einstein aan Lorentz, 19 januari 1920, Gemeentearchief Leiden, LUF, inv.nr. 72.
Zie noot 9.
HKO aan Vissering, 1 december 1919, Gemeentearchief Leiden, LUF, inv.nr. 204.
HKO aan Einstein, 8 februari 1920, MB.
Ibid., 13 augustus 1921.
Einstein aan HKO, 4 november 1924, MB, archief HKO.
HKO aan Einstein, 13 november 1924, MB.
Einstein aan Maria Rooseboom, 27 februari 1953, Albert Einstein & Museum Boerhaave (Leiden
1993) 40-41.
A. Einstein en W.J. de Haas, ‘Experimenteller Nachweis der Ampèreschen Molekularströme’,
Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft 17 (1915) 152-170.
Lorentz aan Julius, 6 februari 1919, Utrechts Universiteitsmuseum, Juliusarchief, map vacature
Du Bois.
H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie, 57.
Donnelly, Cryogenic Science and Technology, 25-26.
David Baneke, ‘“Hij kan toch moeilijk de sterren in de war schoppen”. De afwijzing van Pannekoek
als adjunct-directeur van de Leidse Sterrewacht in 1919’, Gewina 27 (2004) 1-13.
HKO aan Keesom, 25 februari 1923, RANH, Keesomarchief.
HKO aan Keesom, 20 juli 1923, RANH, Keesomarchief.
Faculteitsvergadering 9 juli 1924, UB Leiden, Archief Senaat en faculteiten, faculteit wis- en
natuurkunde, inv.nr. 12.
HKO aan curatoren, 16 juli 1924, archief Huygenslaboratorium.
HKO aan Zeeman, 4 augustus 1924, RANH, Zeeman-archief.
HKO aan Lorentz, 17 juli 1924, RANH, Lorentz-archief.
Archief Huygenslaboratorium.
Zie noot 32.
Ehrenfest aan Lorentz, 4 april 1925, RANH, Lorentz-archief. ‘Es thut mir so sehr Leid, dass
Keesom so übermüdet ist. Leider kann ich ja Keesom und De Haas nicht wesentlich entlasten.
- Ich habe ihnen angeboten, während dieser schwierigen Organisationsperiode z.B. die
Mediziner-Tentamina auf mich zu nehmen aber aus mir unbekannten Gründen hat de Haas vor
diesen Angebot etwas mit zu helfen bisher keine gebrauch gemacht. Ich möchte Sie bitten mir
zu sagen wie ich wenigstens während dieser schwierige Zeit einigermass hilfen könnte. Nun
muss mir noch etwas von Herzen: Es ist doch wirklich sehr sehr schade, dass Onnes noch zo
stark hineinregiert. Von den meisten Dingen weiss ich ja nichts und will auch nichts davon wissen.
Aber auch ohne dass ich es will, bekomme ich wegen meiner vielfachen persönlichen
Beziehungen zu den Studenten und Assistenten doch recht deutlich zu sehen, dass das
Hineinregieren von Onnes wahrhaft Tragikomische Schwierigkeiten schaft - precies wie die
Anwesenkeit einer Schwiegermutter in der Wirtschaft eines jungen Ehepaares. - Die
Zusammenwirkung von Keesom u. de Haas wird - dass ist ganz evident - vortrefflich gehen.
Aber das Hineinregieren von Onnes erfüllt mich mit grossen Sorge. - Die Studenten und
besonders Assistenten befinden sich sehr oft exact in der Situation der Köchin, die nicht mehr
weiss ob sie auf die oude mevrouw oder die jonge mevrouw hören muss. Jeder weiss natürlich
sehr wohl, dass das Leidener Laboratorium die Schöpfung von Onnes ist, aber wenn seine
Schöpfung wirklich bleiben soll, das muss er doch die Leitung wirklich in die Hände der Jüngeren
legen. - Ich fürchte, dass Kessom nich zum geringsten der Qual dieses Hineinregierens unterlegen
ist. Allein schon die Stundenlange Conferenzen!! Wenn überhaupt jemand, so können einzig
und allein Sie hilfen Herr Lorentz. Sie sehen, auch dieser Brief schliesst wieder mit denselben
Refrain wie - fast alle meine Briefe an Sie!’
HKO aan curatoren, 29 november 1924, UB Leiden, Archief Curatoren, inv.nr. 1798.
HKO aan Keesom, 23 augustus 1925, MB.
J. Rafolowicz, ‘History of Cryogenics in Poland’. Ralph G. Scurlock (ed.), History and Origins of
Cryogenics (Oxford 1992) 112-113.
MB, archief HKO, inv.nr. 219.
R.B. Fosdick, The Story of the Rockefeller Foundation (New York, 1952).
Rein Siegmund-Schultze, Rockefeller and the Internationalization of Mathematics Between the
Two World Wars (Basel 2001) 18.
Laboratorium-dagboek Crommelin, 1 april 1924, MB, archief 132.
Ibid., 4 april 1924.
HKO en Keesom aan curatoren, 15 april 1924, UB Leiden, Archief Curatoren, inv.nr. 1799.
Keesom aan Rose, april 1924, archief Huygenslaboratorium.
Zie noot 45.
Zie noot 46.
OKW aan curatoren, 5 juni 1924, UB Leiden, Archief Curatoren, inv.nr. 1799.
HKO aan Rose, 22 juli 1924, archief Huygenslaboratorium.

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

51 UB Leiden, Archief Curatoren, inv.nr. 1799, HKO en Keesom aan curatoren, 6 oktober 1924; Rose
aan HKO, 20 september 1924, archief Huygenslaboratorium; HKO en Keesom aan Rose, 17
oktober 1924, archief Huygenslaboratorium.
52 Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie, 60. Heijmans spreekt van 3000 gulden,
maar het Annual Report van de IEB over 1924-1925 maakt gewag van een gift van 3000 dollar
‘toward special equipment for physical research’.
53 Physica, 6, januari 1926, 5-14.
54 HKO aan Zeeman, 12 september 1925, RANH, Zeeman-archief.

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

537

34 Plicht, vreugde en harmonie
‘Mijnen man ligt te bed met een lichte bronchitis, hij piept en hoest en geeft veel op
1
en heeft verhooging,’ schreef Bé half november 1925 naar Zeeman. Onnes' vrienden
waren aan zijn verkoudheden en ziektes gewend, zijn leven lang had Heike ermee
gekampt en steeds wist hij weer op te krabbelen. In het zicht van Lorentz' gouden
jubileum ging het niet anders: Onnes was erbij in het Academiegebouw. Maar de
volgende kuur in de Zwitserse Alpen was ver en de dood had hem in de gaten.
Een aftakeling als die van Van der Waals bleef Onnes bespaard. Toen Heike zijn
2
‘hooggewaardeerden en innig vereerden vriend’ in 1920 bij diens 83ste verjaardag
een laatste brief stuurde en daarin zijn aanval op het kouderecord aankondigde,
3
besloot hij met: ‘Wat is het toch heerlijk als het verleden mooi is.’ Bij Van der Waals'
dood, maart 1923, schreef hij in De Telegraaf ‘een weemoedige herinnering’ te
bewaren aan een samenzijn dat helaas tot enkele korte bezoekjes was teruggebracht.
‘Het is alsof het verlies van den grooten man reeds eenigszins tot het verleden
behoort.’
Anderhalve maand later waagde Heike zich aan bespiegelingen op zijn eigen
leven. Na een vergadering van het Comité Scientifique van de Solvayconferenties
zou hij met Bé in het forêt de Soignes (Soniënwoud) bij Brussel gaan wandelen,
maar door een verkoudheid moest hij in het hotel het bed houden. Een mooi moment
voor een contemplatieve brief aan leerling Jacob Clay, natuurkundige en filosoof.
Die was sinds 1919 hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Bandoeng, waar
hij kosmische straling onderzocht en een leerlinginstrumentmakersopleiding à la
Leiden opzette. Heike haalde herinneringen op aan 1905, toen Clay en zijn vrouw
Teddy Jolles zijn assistenten waren. De licht weemoedige balans: ‘Want hoeveel
jaren er sinds dien tijd verloopen zijn en hoeveel er veranderd is, dat is hetzelfde
gebleven, dat ik, gevende wat ik kon, steeds niet zoozeer “leef” als wel “geleefd
wordt” en mij meegesleurd voel als door een maalstroom, dien ik zelf gelegenheid
4
heb gegeven tot zijn onweerstaanbare kracht aan te zwellen.’
Menso Kamerlingh Onnes overleed op 29 juni 1925, ‘na een paar zware dagen’.
‘Een aristocratische verschijning, een zacht droefgeestig gelaat,’

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

538
karakteriseerde het Algemeen Handelsblad nog diezelfde middag zijn zelfportret
5
met schildersezel en strooien hoed. Zoon Harm, door Menso zelf in het
kunstenaarsvak ingewijd, lichtte Einstein in en schreef erbij dat zijn vader Einsteins
bezoekjes aan de villa aan de Rijnsburgerweg buitengewoon op prijs had gesteld,
6
speciaal als er gemusiceerd werd.
7
Heikes laatste bezoek aan zijn cryogeen laboratorium was op 13 februari 1926.
Hans Kramers, die tien jaar in Kopenhagen als assistent van Niels Bohr zijn
wiskundige virtuositeit, talenkennis (zijn tweelingbroer Jan was hoogleraar Perzisch,
Turks en Arabisch te Leiden) en beheersing van de violoncello had geëtaleerd, was
benoemd tot hoogleraar theoretische fysica in Utrecht en kwam op zaterdag aan
het Steenschuur een kijkje nemen. De quantumwereld die hij had helpen ontsluiten
(en die in 1926 pas echt gestalte kreeg met het werk van Heisenberg en Schrödinger)
was aan de generatie Onnes niet meer besteed. Heike was blijven steken in de
vooroorlogse formuleringen van Planck en had Lorentz in januari nog
gecomplimenteerd met de originele manier waarop deze onder woorden had gebracht
8
hoe Plancks energie-elementen klein maar eindig zijn. Dat George Uhlenbeck en
Sem Goudsmit, studenten van Ehrenfest, een halfjaar eerder de spin van het elektron
hadden ontdekt, een pure quantumeigenschap, zal Onnes hoogstens voor
kennisgeving hebben aangenomen.
De dinsdag na Kramers' bezoek lag Heike te bed met lichte bronchitis.
Ogenschijnlijk onschuldig, maar dat veranderde radicaal toen in de nacht van vrijdag
op zaterdag zich een acute longontsteking openbaarde, gepaard gaand met hoge
koorts. 's Morgens beoordeelde de dokter de toestand van de zieke als vrijwel
9
hopeloos. Die zaterdag kreeg Heike bezoek van een gealarmeerde Lorentz.
‘Zaterdag heb ik hem nog enkele ogenblikken gezien en heeft hij ook wat met mij
gesproken,’ zou Lorentz naar Einstein schrijven. ‘Toen had men reeds alle hoop
opgegeven.’ Heike was zich van de ernst van de situatie nauwelijks bewust, aldus
Lorentz. De nacht erop raakte Heike, 72 jaar oud, buiten kennis en zondag 21
10
februari 1926 om halfelf 's morgens kwam ‘het rustige einde’.
Een postzak vol rouwbrieven uit binnen- en buitenland vond zijn weg naar Huize
ter Wetering. Uit Wiesbaden meldde zich Louis Pierson, een boezemvriend uit het
11
Wanderjahr in Heidelberg. Zeeman herinnerde zich zijn wandeling met Heike op
landgoed de Raaphorst in Wassenaar ‘en hoe hij van Lorentz vertelde, waarvan hij
12
de dissertatie in zijn zak had’. En Johannes Diederik Korteweg, die in de Delftse
jaren bij Bosscha vriendschap met Heike had gesloten, sprak van een ‘volkomen
13
onegoïstische persoonlijkheid, eerlijk, billijk, scherpzinnig in alles’. Einstein koos
vergelijkbare woorden: ‘Kaum einen Menschen habe ich gekannt, bei dem Pflicht
und
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Freude so eins war wie bei ihm. Daraus kam die frohe Harmonie, die von ihm
14
ausging.’ ‘Wij zijn armer geworden,’ vatte het hoofdartikel van de NRC van 22
15
februari het gevoelen samen.
De begrafenis was op donderdag in Voorschoten. Het stoffelijk overschot werd
bijgezet in het familiegraf achter de Nederlands Hervormde Kerk, waar ook Heikes
moeder haar laatste rustplaats had - Menso lag er direct naast. Buiten de bebouwde
kom van Leiden, zo gaat het verhaal, zetten de paarden er flink de vaart in. De
technici van het laboratorium, die in pandjesjas en met hoge hoed de lijkwagen en
overige koetsen te voet volgden, hadden moeite het tempo bij te benen. Aangekomen
op het kerkhof wiste een van hen zich het zweet van het voorhoofd, lachte en zei:
16
‘Daar heb je nou echt de oude baas, zelfs na zijn dood laat hij je nog rennen.’
17
Het was Lorentz die de grafrede uitsprak. ‘Dat nu juist ik [...] uw aller tolk mag
zijn,’ richtte hij zich tot de aanwezigen, ‘dat heb ik te danken aan de trouwe, nooit
gestoorde vriendschap die ons gedurende meer dan een halve eeuw met elkander
heeft verbonden en die tot het beste behoort, dat het leven mij gegeven heeft. Meer
nog misschien dan enig ander onder zijne vrienden heb ik ondervonden hoe goed
en hartelijk Onnes was.’ Waarna hij het leven van ‘de dichterlijk aangelegde student’
die zijn cryogeen laboratorium tot ‘alom erkend middelpunt van internationale
samenwerking’ had weten op te stoten en die het beste met de theoretische
natuurkunde voorhad, in vogelvlucht overzag. De ‘mooiste parel misschien van alle’
was de ontdekking van de suprageleiding en Lorentz benadrukte dat Onnes' geest
altijd op ‘het ideëele’ gericht was geweest, ondanks alle beslommeringen van
administratieve en materiële aard. En dat tot het laatste moment. ‘Zoo is hij, en dat
kon ook wel niet anders, van ons heengegaan, denkende aan het nog niet bereikte
en zich verdiepende in nog onopgeloste problemen.’
Tientallen necrologieën zouden er volgen - de belangrijkste Nederlandstalige,
van Lorentz' grafrede via Keesoms geschiedenis van het cryogeen laboratorium tot
18
een stukje van J.P. Wibaut in De Socialistische Gids, werden gebundeld. In Nature
schreef F.A. Freeth, een Britse fysicus die bij een metaalbedrijf werkte en met Onnes'
cryogeen laboratorium in nauw contact stond: ‘Turning to his personal side, it is
impossible to speak of him without emotion. Onnes was one of the most genial,
kind-hearted, and accessible man who ever lived. He made unremitting efforts
towards the feeding of children in the destitude areas of Europe in the years
immediately following the War. To young men, he was an inspiration. The writer will
always remember, with gratitude, his extraordinary kindness and hospitality. He
19
practically kept “open house”.’ Met die kinderhulp doelde Freeth waar-
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schijnlijk op de actie van Onnes om Oostenrijkse gezinnen te hulp te schieten.
Twee jaar na Onnes' dood maakte leerling G.P. Nijhoff in het voorwoord van zijn
klassiek Leidse ‘door meten tot weten’-proefschrift nog de vergelijking met een
generaal. ‘Hoe wist gij op de besprekingen op Maandagmiddag, de eigenlijke
détailstudie van de experimenteerkunst, er niet telkens weer met een korte
samenvatting op te wijzen, hoe het werk van een ieder samenhing in een groot
geheel. En als wij dan plotseling inzagen, hoe goed het was, dat wij ons als soldaten
zelftucht moesten opleggen, o, zooals gij gewoon waart, dat zoo schoon uit te
drukken, in een aaneengesloten front de vesting van het onbekende te omsingelen,
dan weet ik niet of wij u meer bewonderden als groot natuurkundige, of als groot
20
organisator.’
Maken we, in de vorm van een samenvatting, tachtig jaar na dato de eindbalans
op. Daartoe komen we terug op de centrale vraag uit de inleiding: Hoe is Kamerlingh
Onnes' succes bij het opbouwen van een wereldwijd uniek laboratorium voor lage
temperaturen te verklaren?
Heike Kamerlingh Onnes was een kind van zijn vader. Net als Harm had hij
chronisch zwakke longen, genoot hij van hard werken; en net als zijn vader was hij
een fabrikant, zij het niet van dakpannen maar van koude.
Dat ondernemerstalent kwam Heike uitstekend van pas. Het opbouwen van een
cryogeen laboratorium van internationale allure, met een omvang en een
personeelsbestand die nergens ter wereld hun gelijke hadden, vergde meer dan de
talenten van een goed fysicus. Wie aan het Steenschuur poolshoogte kwam nemen,
en in kamer E en omgeving de wirwar van buizen, kranen, gasflessen, gashouders,
liquefactors, dewarvaten, cryostaten, lawaaiige pompen en dreunende motoren,
werkplaatsen en glasblazerij, instrumenten en toestellen voor wetenschappelijk
onderzoek in zich opnam, waande zich in een fabriek. Een koudefabriek met
Kamerlingh Onnes als hoogleraar-directeur die de touwtjes strak in handen had en
de koers uitstippelde. En die een geoliede organisatie opzette met een conservator
die het beheer voerde, een wetenschappelijke staf (inclusief assistenten en
doctoraalstudenten), bedrijfschef, instrumentmakers, glasblazers, amanuenses,
technici, een machinist, een custos en niet te vergeten een legertje blauwe jongens
(leerlinginstrumentmakers) voor hand- en spandiensten. Heike deed aan Big Science.
Waar hoogleraar-directeuren van laboratoria elders steeds meer moeite hadden
alle organisatorische taken en onderwijsverplichtingen te combineren met het doen
van wetenschappelijk onderzoek, voelde Kamerlingh Onnes zich in zijn element.
Waar hij ook over klaagde, niet over werkdruk.
Die Big Science-aanpak, wereldwijd uniek in zijn combinatie van groot-
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schaligheid en focus, kon alleen slagen bij iemand met doorzettingsvermogen, lef,
wilskracht, visie en taai geduld. Iemand die met vaste hand regeerde maar tegelijk
de gave had om mensen voor zich in te nemen, te overtuigen, aan zich te binden.
Iemand die als geen ander de kunst verstond om de autoriteiten te bespelen - altijd
dreigde volgens Heike de ‘verwoesting’ van wat in vele jaren aan het Steenschuur
tot stand was gebracht - net zolang tot ze hun ‘dure professor’ de ruimte boden en
de middelen verschaften om zijn doelen te verwezenlijken. Iemand die in de
natuurkundige wereld en ver daarbuiten soepel contacten legde, een goed oog had
voor wie hem verder kon helpen, gasten in de watten legde en veel te uitgekookt
was om er ruzies of vetes op na te houden die hem konden schaden. Kortom,
Kamerlingh Onnes liep over van organisatietalent en sociaal instinct - capaciteiten
die hij al als rector van Vindicat atque Polit, het Groninger studentencorps, had
geëtaleerd en zonder welke zijn Leidse missie kansloos was geweest. Onnes was
een degelijk wetenschapper, maar zijn succes met het cryogeen laboratorium dankte
hij aan zijn organisatietalent, sociale vaardigheden en zijn consequente focus op
koude.
Daarbij was Onnes creatief in het creëren van win-winsituaties. Een fraai voorbeeld
is de manier waarop hij de Amsterdamse tabaksmakelaar en filantroop P.W. Janssen
vanaf 1897 voor zijn zaak wist te winnen. Een leerlingenstelsel voor
instrumentmaken, verweven met het Natuurkundig Laboratorium, was niet alleen
een zegen voor de Leidse fysica, afgestudeerden van de opleiding verstonden hun
vak en vonden gretig aftrek, in Nederland en daarbuiten. Het tweede Janssenfonds,
waaruit Onnes extra onderzoeksassistenten betaalde en dat hij tevens inzette om
cruciale figuren binnen het laboratorium (Flim, Siertsema, Keesom) extraatjes toe
te stoppen om ze te behouden, was in het leven geroepen met het briljante argument
dat die extra onderzoekers (die de overheid niet wilde aanstellen) extra instrumenten
en toestellen gebruikten, wat weer positief zou doorwerken op de opleiding tot
leerling-instrumentmaker. Maatschappelijk verantwoord zuiver wetenschappelijk
fysisch onderzoek, in Leiden gebeurde het.
Het punt was dat de Nederlandse overheid voor wetenschappelijk onderzoek an
sich nauwelijks in de buidel wilde tasten. Toen Kamerlingh Onnes in 1882 in Leiden
begon, en tot leedwezen van zijn voorganger en onderwijsman Rijke het Fysisch
Kabinet zonder pardon naar zolder verhuisde om ruimte te scheppen voor een
onderzoekslaboratorium, noemde hij dat tegenover de curatoren (en dus de minister)
acties in het kader van nieuw onderwijs. De aankoop van nieuwe instrumenten,
nodig om het onderzoek op poten te zetten, werd verantwoord door te schermen
met cursussen ‘moleculaire krachten’ en ‘elektrische metingen’. Ook het tweede
Janssenfonds
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was bedoeld om buiten de overheid om onderzoek een impuls te geven. Nog in
1924, toen de Rockefeller Foundation met $100.000 over de brug kwam om
instrumenten te kopen en als tegenprestatie jaarlijks ƒ 10.000 aan matching van de
Nederlandse regering eiste voor extra onderzoekers om van die instrumenten profijt
te kunnen trekken, was het nodig dat nauwgezet in een overeenkomst vast te leggen
- zo gefocust was men ook toen in Den Haag op onderwijs.
Aanvankelijk wilde Onnes een cryogeen laboratorium voor zichzelf, om de
theorieën van Van der Waals te toetsen. Als Gronings student van R.A. Mees had
Heike in 1873 direct na verschijnen Van der Waals' baanbrekende proefschrift over
de continuïteit tussen de gas- en vloeistoftoestand gelezen en er in een speciaal
schriftje aantekeningen over gemaakt. Dat was in een tijd dat moleculen nog lang
geen gemeengoed waren, laat staan dat die moleculen bij faseovergangen dezelfde
bleven. Niettemin was de moleculaire natuurkunde (kinetische gastheorie) door
toedoen van fysici als Clausius, Maxwell en Boltzmann een hot topic dat de
theoretisch én experimenteel begaafde Heike aansprak. Nadat hij in 1879 zijn
proefschrift over de korte slinger van Foucault eindelijk had afgerond - een erfenis
van zijn Wanderjahre in Heidelberg en als proeve van bekwaamheid een doorslaand
succes - kreeg hij als assistent van Bosscha in Delft van de wet der
overeenstemmende toestanden te horen zodra deze door Van der Waals in de
Akademie was meegedeeld. Binnen een maand had Heike hem uitgaande van het
principe van mechanische equivalentie van molecuulbewegingen zelf ook afgeleid,
en wel op algemenere grondslag. In Leiden ontvouwde hij in zijn ‘Door meten tot
weten’-oratie van 1882 vervolgens het programma om toestandsvergelijking en wet
der overeenstemmende toestanden nauwgezet op hun geldigheid te onderzoeken
en zo meer te weten te komen over de bouw der moleculen en hun onderlinge
aantrekking. Privé-colleges van Van der Waals hebben Onnes' ideeën over dat
programma, zowel wat betreft de thermodynamica (inclusief Gibbs) als het ontwerpen
van de liquefactors, sterk beïnvloed.
Onnes' aanpak steunde op twee pijlers: nauwkeurigheid en koude. Nauwkeurigheid
omdat zowel de toestandsvergelijking als de wet der overeenstemmende toestanden
slechts bij benadering geldig was, zodat bepalingen van de afwijkingen van die
wetten de natuurkunde vooruit moesten helpen. Dat vergde precisiemetingen, een
genre dat Heike na aan het hart lag. Al bij Bunsen in Heidelberg schiep hij behagen
in quantitatieve chemische analyses die tot in de puntjes klopten en zijn
slingerproeven, eerst onder leiding van Kirchhoff in Heidelberg en bij wijze van
promotieonderzoek voortgezet in het ‘cyclopenhol’ onder het Academiegebouw in
Groningen, waren zo
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ingenieus van opzet en leverden zulke nauwkeurige uitkomsten dat er in jaren aan
het onderwerp geen eer meer te behalen viel. Toen Heike tijdens de opbouw van
zijn cryogeen laboratorium leerlingen op magneto-optisch onderzoek zette (de
Lorentz-serie) leverde dat al snel (Sissingh, Zeeman, Wind) resultaten op waar de
buitenlandse concurrentie qua nauwkeurigheid niet aan kon tippen.
Koude was geboden omdat toetsing van de theorieën van Van der Waals
vanzelfsprekend het beste met onderzoek aan eenvoudige stoffen (en mengsels)
kon beginnen en die vereisten lage temperaturen. Ideaal waren eenatomige
edelgassen, maar die kwamen (vooral dankzij het werk van Ramsay) pas in de jaren
negentig beschikbaar. Dus begon Onnes met tweeatomige stoffen als zuurstof,
waterstof en stikstof, en met kooldioxide (CO2) en chloormethyl (CH3CL). De eerste
hadden kritische temperaturen ver beneden het vriespunt (van water), zodat er niets
anders op zat dan een cryogeen laboratorium in het leven te roepen. Een
onderneming die de eerste periode van Onnes' hoogleraarschap bijna al zijn energie
vergde.
Bij de opbouw van die koudefabriek leunde Onnes dankbaar op andermans
prestaties. Het idee van de cascade ontleende hij aan Pictet, de keuze voor
chloormethyl en ethyleen als eerste en tweede trap was ingegeven door Cailletet,
de opvangconstructie voor vloeibare zuurstof kwam van Wroblewski, de
dubbelwandige glazen waren een uitvinding van Dewar en Joule-Kelvin-koeling was
het eerst toegepast door Linde en Hampson. Maar Heike gaf aan al die innovaties
een eigen draai en integreerde ze tot installaties die onmiskenbaar een Leids stempel
droegen. Zo was hij de eerste die in zijn kringlopen via het inlassen van
regeneratiespiralen systematisch voorkoeling toepaste. Bij het ontwerpen van de
cascade, die na tien jaar sleutelen aan pompen (vooral de Cailletet-pomp gaf
hoofdbrekens maar eenmaal aangepast en verbeterd bleek hij een essentiële
schakel) en kookflessen in 1892 de eerste druppels vloeibare zuurstof produceerde,
gold als stelregel dat er geen koude vermorst mocht worden. En zowel cascade als
cryostaten waren ontworpen met het oog op het wetenschappelijk programma dat
Heike had opgesteld. Dat betekende dat de Leidse cryostaten naar believen tot op
0,01 graad nauwkeurig op constante temperatuur te houden waren, essentieel bij
proeven waar evenwicht langzaam intrad.
Die prestaties, op basis van installaties die Onnes - in tegenstelling tot de
concurrentie - tot in de kleinste details publiceerde, maakten het Leidse cryogeen
laboratorium niet alleen tot een uniek centrum voor lage-temperaturenonderzoek,
de experimentele nauwkeurigheid en precisie stegen ver uit boven het niveau
waarmee collega-onderzoekers genoegen namen. Tot 1907 zijn in Leiden
buitenlandse proeven die de continuïteit tussen de gas-
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en vloeistoffase in twijfel trokken (de Belg Pierre de Heen bijvoorbeeld beweerde
met een analysateur in staat te zijn molécules gasogéniques en liquidogéniques
van elkaar te scheiden) herhaald en qua opzet en inrichting te licht bevonden.
Tegelijk bleef Onnes vriendelijk jegens de belagers van ‘zijn’ Van der Waals en op
weg naar een kuuroord in Zwitserland maakte hij een tussenstop in Luik om bij De
Heen op theevisite te gaan. Illustratief is ook dat Heike zo'n beetje als enige
koudepionier geen ruzie had met James Dewar.
Wat altijd gevoelig lag waren prioriteitskwesties. De enige keer dat Onnes wat
minder aardig naar Dewar deed was toen hij vond dat de Schot hem onvoldoende
credit gegeven had voor het feit dat Leiden als eerste consequent regeneratie had
toegepast. Toen Johan Kuenen het verschijnsel retrograde condensatie voorspelde
en ontdekte, waarna Van der Waals protest aantekende en vond dat hem de eer
toekwam omdat het effect in zijn theorie van mengsels lag besloten, koos Heike
zonder enige aarzeling de kant van zijn leerling, een scherp conflict met zijn
leermeester en vriend voor lief nemend. Ook bij het Zeeman-effect en bij onderzoek
naar opalescentie (Zernike deed in Groningen vergelijkbaar werk maar verzuimde
op te merken dat Keesom de eerste was geweest) was er gedoe om prioriteit. Heike
was in zulke gevallen rechtdoorzee, maar altijd bleef hij correct. Kwam het tussen
Zernike en Keesom nooit meer goed, van Onnes mocht de latere uitvinder van de
fase-contrastmicroscoop begin jaren twintig rustig in Leiden aan vloeibare zuurstof
komen meten.
Stelde hij zich bij zijn aantreden in Leiden nog een Huygenslaboratorium voor
waarin de natuurkunde breed beoefend zou worden, na de eeuwwisseling liet Onnes
de Lorentz-serie doodbloeden en specialiseerde zich in thermodynamica bij lage
temperaturen. Thermometrie was een essentieel aspect, wat aanleiding gaf tot
onderzoek naar het temperatuurverloop van de weerstand van metaaldraden - in
1911 uitmondend in de ontdekking van supergeleiding bij kwik. Intussen was in
1906 een waterstofliquefactor gebouwd en won Onnes twee jaar later de race om
vloeibaar helium. Ook ditmaal ging het niet om het kunstje maar om het creëren
van vloeistofbaden van constante temperatuur. In geval van vloeibaar waterstof kon
Onnes dat in alle rust voorbereiden: die race was op voorhand verloren omdat de
jaren 1895-1898 het cryogeen laboratorium gedwongen stillag wegens het ontbreken
van een vergunning voor het werken met ‘ontplofbare toestellen’. Bij helium liet
Onnes zich in februari 1908 wel verleiden tot een snelle expansieproef, waarin hij
zich jammerlijk verslikte door witte vlokken bevroren verontreinigingen aan te zien
voor vast helium. Overigens won Onnes van Dewar door zijn industriële aanpak.
Noemde de Schot assistenten bij funda-
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menteel onderzoek ‘a waste’, toen Heike op 10 juli 1908 het helium bedwong kwam
daar een legertje technici en blauwe jongens aan te pas.
Richtte het thermodynamische onderzoek zich aanvankelijk op kritische
verschijnselen (met als hoogtepunt de ontdekking van retrograde condensatie),
vanaf de jaren negentig kreeg het een tweeledig karakter. Er was fundamenteel
onderzoek naar de tweede viriaalcoëfficiënt en het verband met de
aantrekkingskracht tussen moleculen (Keesom) en naar de dichtheden van
verzadigde damp en vloeistof bij het kritische punt (Crommelin, Mathias). Van een
groot aantal stoffen werden met het oog op onderzoek naar de toestandsvergelijking
en de wet der overeenstemmende toestanden eigenschappen als kookpunt,
smeltpunt, kritische temperatuur, soortelijke warmte, verdampingswarmte, dampdruk
en de ligging van isothermen nauwgezet doorgemeten. Maar die data kwamen
tevens goed van pas in de aanloop naar liquefactie van gassen als waterstof, helium,
neon en argon. Zuiver en toegepast onderzoek liepen in elkaar over. In geval van
ammonia was ook de koude-industrie geïnteresseerd en Philips stopte argon in zijn
halfwattlampen.
Stap voor stap wist Onnes zijn imperium uit te breiden. Begon hij in 1882 met één
assistent, één technicus en een halve custos, de talloze brieven aan de curatoren
waarin hij onvermoeibaar - en zonder een spoor van humor - jaar in jaar uit de
‘ondergang’ van het laboratorium voorspelde als er niet onmiddellijk geld werd
vrijgemaakt voor extra personeel, instrumenten, verbouwingen en uitbreidingen,
misten hun uitwerking niet. Er kwam een tweede assistent, een tweede
instrumentmaker, een machinist, een conservator, leerjongens, een amanuensis,
een tweede conservator, nog meer assistenten, nog meer technici. Verder een
vakopleiding tot leerling-instrumentmaker, een eerste en tweede Janssenfonds en
een tweede hoogleraar experimentele natuurkunde om Lorentz van zijn onderwijstaak
te ontlasten. En langs de Langebrug dijde het laboratorium gebouwtje voor gebouwtje
uit - waarbij esthetiek het aflegde tegen functionaliteit.
Aldus transformeerde de ingedutte natuurkunde die Rijke aan het Steenschuur
had achtergelaten in een kwarteeuw tot een cryogene inrichting van wereldformaat.
Qua ‘materieel subsidie’ had Leiden meer te besteden dan Utrecht en Groningen
bij elkaar. Na de liquefactie van helium in 1908 nam die voorsprong nog aanzienlijk
toe en begin jaren twintig kreeg de Leidse natuurkunde meer dan het totaal voor
Utrecht, Groningen én de Gemeente Universiteit Amsterdam.
Intussen hervormde Heike het onderwijs: gevorderde studenten deden geen
proefjes maar werden door Onnes persoonlijk tot onderzoeker opgeleid - aan college
geven had hij een broertje dood. Tot de eerste eigenhandig
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geknede promovendi behoorden Johan Kuenen en Pieter Zeeman. Onnes eiste
totale inzet: 's avonds het waarnemingenschrift uitwerken, in het weekend overzichten
maken. Jan Burgers, die in 1914 als een van Onnes' assistenten hielp bij
waarnemingen aan platina- en goudthermometers, werd te verstaan gegeven dat
het niet de bedoeling was je met theorie in te laten (althans theorie die losstond van
de experimenten) - hij liep prompt over naar Ehrenfest. Onnes gaf zijn mensen een
uitstekende scholing, maar wel in ‘door meten tot weten’-natuurkunde. Dat Zeeman
augustus 1896, toen Onnes ver weg in Zwitserland zat, zijn reguliere onderzoek
onderbrak om met een verbeterde opstelling opnieuw uit te proberen of magnetisme
soms invloed uitoefende op de kleur van het licht, was helemaal niet de bedoeling.
In Leiden werkte men meetprogramma's af. Voor Onnes bestond de moeilijkheid
bij experimenteren uit ‘koers kunnen houden te midden van alle uitlokkende kwesties’.
Pas helemaal aan het eind van zijn carrière, toen het heliummonopolie doorbroken
was en de buitenlandse concurrentie zich aandiende, stelde hij zich wat soepeler
op tegen eerste verkenningen en zijweggetjes.
Die nadruk op planfysica valt te verklaren uit cryogene omstandigheden. Tijdens
de beginjaren van de cascade was vloeibare zuurstof er niet iedere dag en moest
de onderzoeker die de blauwe vloeistof in zijn cryostaat mocht overschenken wel
weten wat hij die dag ging doen. Bij helium bleef die situatie tot op het eind van
kracht: het cursusjaar 1922-1923 waren er 18 ‘heliumdagen’. Zoals Heike door zijn
zwakke fysieke gestel het wel uit zijn hoofd liet met zijn krachten te smijten, zo
piekerde hij er niet over om een druppel helium te vermorsen door even iets uit te
proberen. Zo ontstonden dichtgetimmerde meetdagen zonder ruimte voor plotselinge
invallen of ander onheil.
Dat alles wil niet zeggen dat in Leiden als een kip zonder kop werd gemeten. Al
in zijn proefschrift benadrukte Heike het belang van samenwerking tussen theorie
en experiment. In zijn cryogeen programma koerste hij volledig op de theorie van
Van der Waals. Wel zag hij zich gedwongen de toestandsvergelijking uit 1873 in te
wisselen voor een empirische variant met 25 constanten, met de opgave die
constanten een theoretische duiding te geven. Vooral Keesom stond hem bij met
raad en daad - het monumentale Die Zustandsgleichung kwam voor een groot deel
op Keesoms conto. Onnes' ‘huistheoreet’ en conservator bracht menige kwestie tot
een oplossing, bijvoorbeeld het zinken van een heliumgasbel in vloeibare waterstof
(het barotropisch effect). En op quantumgebied was het Keesom die met de door
Onnes gewenste ‘wilde ideeën’ op de proppen kwam om metingen aan
paramagnetisme en soortelijke warmte te verklaren.
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Problemen rezen er pas als een theorie ontbrak om de experimenten richting te
geven, zoals bij de supergeleiding. Natuurlijk vermoedde Onnes dat de
quantumtheorie erachter zat, maar die was lang niet volwassen en in de praktijk
viel er weinig mee te beginnen. Al snel gaf Onnes het theoretiseren op en koos voor
een puur fenomenologische benadering. Dat leverde interessante eigenschappen
op - drempelveld, drempelstroom, persisterende stroom, invloed van deformatie,
hysterese - maar de hypothese dat drempelveld en drempelstroom gekoppeld zijn
(Silsbee) werd bij gebrek aan een theoretisch kader gemist. Het was ad hoc
uitproberen, waden in de mist. Op die manier kon het gebeuren dat bij gebrek aan
inzicht totaal verkeerde conclusies werden getrokken. Zoals die van het ‘ingevroren
veld’, die wezenlijke vooruitgang jarenlang in de weg stond.
Onnes hoopte de benoeming in 1920 van Einstein tot bijzonder hoogleraar in
Leiden uit te buiten om de invloed van quantumtheorie op de toestandsvergelijking
te doorgronden, maar hun besprekingen leverden weinig op. Casimir heeft er
meermalen op gewezen: de ‘door meten tot weten’-ideologie heeft ontzaglijk veel
nuttige experimentele gegevens opgeleverd, vloeibaar helium is er het directe
product van, maar dat sjabloon stond haaks op de speelse, kwalitatieve aanpak die
in de natuurkunde soms ook nodig is om naar nieuw inzicht te kunnen springen.
Zoals dat van superfluïde helium beneden 2,19 kelvin - tekenen werden door Onnes
genegeerd of niet onderkend.
De cryogene kracht van Leiden mag blijken uit de duur van het monopolie op
helium: pas in 1923 werd het in Toronto gebroken door McLennan. Twee jaar later
had Meissner in Berlijn de vloeistof ook. Al die jaren kon Onnes proeven met
preparaten in het heliumbad, of met het vloeibare helium zelf, zonder enige
concurrentie inrichten. Dus kon hij het zich permitteren tips te negeren, er was
immers niemand om een verkeerde keuze, desinteresse of hoogmoed af te straffen.
En zo kon het gebeuren dat de Poolse gastonderzoeker Wolfke met zijn voorstel
helium te bevriezen door er druk op te zetten in 1924 eerst nul op het rekest kreeg
bij Onnes, om een jaar later, toen Keesom het roer had overgenomen, opnieuw niet
serieus genomen te worden. Monopolies komen scherpte en alertheid niet ten goede,
Leiden heeft er niet alleen voordeel bij gehad. Onnes gooide - het pak slaag dat
Nernst en consorten voor de oorlog hadden uitgedeeld nog vers in het geheugen het roer om zodra de Duitsers vloeibaar helium hadden, maar toen was hij oud en
ziek.
Een complexe, grootschalige inrichting als het cryogeen laboratorium had natuurlijk
baat bij een strakke organisatie. Onnes' wil was wet aan het Steenschuur, voor alles
was een map en er diende hard gewerkt te worden.
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Onnes zorgde goed voor zijn personeel en bracht als daar aanleiding toe was
bezoekjes aan gezinnen van medewerkers en technici, maar zijn belang stond
voorop. In die verhoudingen kreeg Kuenen nauwelijks de ruimte voor eigen
experimenten en moest Keesom theoretisch werk dat niet direct met lopend
experimenteel onderzoek in verband viel te brengen thuis uitvoeren - waarna het
resultaat Onnes alsnog uitstekend van pas kwam. Voor Lorentz, die in 1883 zo
collegiaal was om het grote college voor de aankomende medici van zijn fysiek
zwakke vriend over te nemen, heeft Heike zich lang moeten uitsloven eer een lector
(Siertsema) in 1901 soelaas bood. Waarna hij in 1905, toen Lorentz vanwege zijn
inmiddels weer gegroeide onderwijstaak naar München dreigde te vertrekken, een
instituut voor theoretische natuurkunde regelde en gedaan kreeg dat Kuenen als
tweede hoogleraar experimentele natuurkunde naar Leiden terugkeerde met als
hoofdtaak het onderwijs dat Lorentz beu was.
Onnes streed met open vizier, soms op het naïeve af. Toen in 1896 de kwestie
van de ‘ontplofbare toestellen’ speelde, en het voortbestaan van het cryogeen
laboratorium op het spel stond, lichtte hij de gemeente ongevraagd ook in omtrent
de gevaarlijke stoffen die hij binnen zijn laboratorium bewaarde. En in de pleitnota
die hij na terdege voorwerk opstelde zag hij er geen been in te omschrijven wat de
(enkele) ongelukken die door onoordeelkundig gebruik van gasflessen onder hoge
druk elders waren voorgevallen, aan verwoesting hadden aangericht. Onnes was
een onverbeterlijke optimist, geloofde in de kracht van argumenten en ieder cynisme
of geniepig handelen was hem vreemd.
Willem Keesom komt naar voren als een tragische figuur. Onnes was vol lof over
de capaciteiten van zijn meesterknecht maar zat hem tegelijk op de huid. Keesom
werd geacht op de theoretische vragen van zijn baas te zwoegen, niet op die van
hemzelf. Kreeg hij voor zijn toepassing van nulpuntsenergie eerst lof, later besloot
Onnes het begrip de deur uit te doen en mocht Keesom blij zijn dat hij er in een
voetnoot bij een artikel op terug kon komen. Graag was Keesom in Leiden
kristalonderzoek met röntgendiffractie begonnen, maar het mocht niet - toen hij er
na zijn vertrek in 1917 naar de Veeartsenijkundige Hogeschool in Utrecht succes
mee had, kon het ineens wel. Toen Leiden keer op keer werd afgetroefd door Berlijn,
zal Keesom zich knarsetandend hebben afgevraagd waarom zijn
soortelijke-warmtemetingen steeds op de lange baan werden geschoven, zodat
Eucken hem wéér voor was. Tot overmaat van ramp lukte het Onnes, al zijn inzet
ten spijt, niet om zijn rechterhand een professoraat te bezorgen. Toen Keesom in
1923 naar Leiden terugkeerde om Kuenen op te volgen, was hij zo wijs om alvast
het beheer over het cryogeen laboratorium op te eisen. Maar toen het in 1924
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zover was werd zijn plezier vergald door Onnes' hineinregieren.
Na de komst van vloeibaar waterstof ontwikkelde Leiden zich steeds sterker
richting internationale faciliteit voor fysici die hun onderzoek naar fosforescentie,
paramagnetisme, Hall-effect, diëlektrische constantes en absorptiespectra en wat
al niet bij lagere temperaturen dan ze thuis tot hun beschikking hadden wilden
voortzetten. Vooral het eerste internationale koudecongres van 1908, waar Heike
met zijn vloeibare helium de show stal, ontketende een stroom gastonderzoekers
(en bezoekers) richting Leiden. De consequentie was meer diversiteit in het
lage-temperaturenwerk te Leiden. Maar ook een schreeuwend gebrek aan
onderzoeksruimte omdat Onnes, tegen oude beloftes van de regering in, maar niet
kon beschikken over de linkervleugel van het laboratorium (in 1917 zou de chemie
eindelijk vertrekken). Onnes sloofde zich uit voor zijn buitenlandse gasten en bood
ze in Huize ter Wetering gastvrij onderdak, maar tegelijk gaf de invasie versnippering
en kwam authentiek Leids onderzoek, zoals de soortelijke warmtes van Keesom,
in de verdrukking.
Onnes had overal goede contacten, zowel binnen als buiten de universiteit. Tijdens
het gekrakeel rond zijn aanstelling te Leiden wist hij zich gesteund door ‘invloedrijke
vrienden’: Bosscha, Lorentz en Van Bemmelen. Via de marine kreeg hij perspompen
uit onderzeeërs (om torpedo's te lanceren) in bruikleen, uit de stapelmagazijnen der
artillerie in Delft kwamen klossen van Rühmkorff, de Haagse kanongieterij leverde
een hydraulische pomp tot 250 atmosfeer en in de constructiewerkplaatsen van de
Delftse artillerie hielp bij het slijpen van frezen en bij de montage van een
elektromagneet. Ook met Philips, dat in 1914 een eigen onderzoekslaboratorium
begon met Gilles Holst aan het hoofd, bestonden goede contacten. Over en weer
werden spullen uitgeleend en gegevens uitgewisseld - zowel het Leidse als het
Eindhovense laboratorium was van nature geïnteresseerd in edelgassen (eenvoudige
bouw/gloeilampvulling). Van zijn kant stelde Onnes zijn standaardkwikmanometer
ter beschikking om manometers te ijken.
Wilden de curatoren Kamerlingh Onnes in de nasleep van de ontploffingskwestie
uit de stad weg hebben, de kou was uit de lucht toen in 1899 eerst Bosscha en
daarna Van der Waals tot dit college toetraden. Onnes' vriendschap met Solvay
legde hem geen windeieren en zijn activiteiten voor de Association Internationale
du Froid bleken al even lucratief. Binnen die organisatie, in 1909 toch vooral opgericht
om de toegepaste koude vooruit te helpen, wist hij met verwijzing naar de duizenden
hectoliters vloeibare lucht die sinds Cailletets mistwolkje van 1877 waren
geproduceerd het voor elkaar te krijgen dat ook la science pure aan zijn trekken
kwam. Opportunisme was Onnes niet vreemd. Sprak hij in Londen, dan bewierookte
hij Fara-
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day, in Parijs heetten de koudepioniers Cailletet en Claude en in eigen land was
het Van Marum die omhoog werd gestoken. Eén vijand had Onnes: Einthoven, de
buurman van fysiologie die omwille van zijn gevoelige snaargalvanometer Onnes'
trillingen hekelde en aanspraken maakte op grond van die welke Heike voor
natuurkunde had bestemd. In de strijd die beide kemphanen voerden gaf Heike
geen duimbreed toe. Als het moest kon hij heel onaangenaam zijn - en dat jaren
volhouden.
Heike was een product van de hbs, het nieuwe schooltype met zijn grote aandacht
voor de exacte vakken en zijn goed geoutilleerde practicumlokalen (waar menig
universitair laboratorium niet tegenop kon). Scheikunde en geschiedenis waren zijn
favoriete vakken. Pas in Heidelberg, waar de chemicus en pur sang experimentator
Bunsen toen het op zelfstandig onderzoek aankwam tegenviel en Heike als assistent
van Gustav Kirchhoff aan de slinger van Foucault begon, bekeerde hij zich tot de
natuurkunde. Bij Kirchhoff leerde Heike de eenheid van theoretische en
experimentele natuurkunde waarderen. Niet iedereen was gecharmeerd van die
aanpak. Rijke wilde Onnes niet als opvolger omdat hij geen volbloed experimentator
zou zijn en Leiden met Lorentz al een theoreticus in huis had. Die angst bleek
ongegrond. Na zijn benoeming volgde Heike de theoretische vorderingen van Lorentz
en Van der Waals op de voet, maar terwijl zijn promovendi die nieuwe inzichten
experimenteel toetsten, sleutelde de hoogleraar-directeur onverdroten aan zijn
cryogene installaties. Pas in 1894, toen de cascade draaide, begon hij zelf te
publiceren. Zeker de eerste jaren vormde instrumentatie de hoofdmoot.
Nationalisme vierde hoogtij rond de eeuwwisseling, en was ook Heike niet vreemd.
De Lorentz- en Van der Waalslijn die hij startte waren mede bedoeld om de Hollandse
fysica in de vaart der volkeren op te stoten. Op die manier ging nationalisme hand
in hand met een internationale oriëntatie. Net als Lorentz verzette Onnes zich na
de Wereldoorlog tegen een isolement voor de Duitse en Oostenrijkse
wetenschappers. Dat hij zijn inspanningen voor het herstel van de contacten met
de Centralen tactvol inkleedde mag blijken uit zijn verkiezing in 1920 (toen de emoties
over dit onderwerp hoog opliepen) tot membre correspondance van de Académie
Française.
Om de Leidse resultaten snel te kunnen verspreiden, richtte Onnes een eigen
tijdschrift op: de Communications. De Britse fysicus Freeth schreef na Heikes dood
dat het Leidse werk door deze gang van zaken niet de bekendheid kreeg die het
verdiende, maar dat is twijfelbaar. Niet alleen trok het Leidse laboratorium talloze
buitenlandse bezoekers, ook vonden de Communications hun weg naar bibliotheken
en individuele onderzoekers in vele landen. Wie zich bij conservator Keesom (later
Woltjer) meldde, kreeg
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prompt de gevraagde afleveringen toegestuurd. Voor de vertalingen van de
Akademieartikelen (het leeuwendeel) maakt Onnes dankbaar gebruik van
buitenlandse gasten.
Mores ten aanzien van het auteurschap van Leidse artikelen verschoven. In de
regel was Onnes' (mede-)auteur als hij het onderzoek had geïnitieerd, bijvoorbeeld
door het leveren van de vraagstelling. Assistenten die voor de metingen opdraaiden
waren vanaf 1910 in de regel coauteur. Dat Holst het bij de ontdekking van de
supergeleiding moest doen met een bedankje voor de bewezen diensten was ook
toen wat schraal, maar de latere directeur van het researchlaboratorium van Philips
als ontdekker aanmerken omdat hij de ampèremeter in een zaal verderop een
zwieper zag maken, is wat al te veel eer. Het was immers Onnes die het initiatief
tot de weerstandsmetingen had genomen en omwille van de zuiverheid kwik in het
programma opnam.
In de Nederlandse fysica was Heike Kamerlingh Onnes de eerste met een leerstoel
in louter experimentele natuurkunde (in de zin dat hij een collega (Lorentz) voor de
theoretische natuurkunde had). Zijn contacten met collega's waren hartelijk maar
beperkt en liepen vooral via de maandelijkse vergaderingen van de Akademie van
Wetenschappen. De nauwste banden onderhield hij met Van der Waals in
Amsterdam, en met zijn vriend Lorentz in Leiden. Met Ehrenfest, een man van vileine
geestigheden en temperamentschommelingen, had Onnes weinig. Via Haga, ook
een vriend, betrok Heike regelmatig uit Groningen assistenten. Ook Amsterdam
leverde talenten, waaronder Keesom. Leiden had de meeste plaatsen, en bij gebrek
aan kandidaten informeerde Onnes regelmatig bij buitenlandse collega's of zij soms
iemand wisten.
Onnes mocht in zijn inaugurele rede nog een visioen hebben geschetst van een
breed Huygenslaboratorium, al snel besefte hij de noodzaak tot specialisatie. Alleen
al het beperkte aantal assistenten maakte keuzes onontkoombaar en gevoegd bij
de kostbare apparatuur die internationaal hoogstaand onderzoek vereiste, was
afbakening de logische uitkomst. Ook elders drong specialisatie de natuurkundige
laboratoria binnen. Trok Leiden zich terug op thermodynamica bij lage temperatuur,
Amsterdam koos voor magneto-optica (Zeeman) en thermodynamica bij hoge druk
(Kohnstamm en Michels). Groningen (Haga) specialiseerde zich in onderzoek met
röntgenstraling en Utrecht (Julius) legde zich toe op intensiteiten van spectraallijnen.
Zo'n ontwikkeling naar specialismen vroeg om nauwere contacten tusssen de fysici.
Op het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres van 1897 was het Onnes
die het initiatief nam tot aparte bijeenkomsten voor fysici. Tijdens het Congres van
1921 kwam het op instigatie van de fysische
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crème de la crème (waaronder Onnes) tot de oprichting van de Nederlandse
Natuurkundige Vereniging.
Van Onnes' leerlingen vonden de meeste emplooi in de wetenschap. In totaal zijn
22 assistenten bij hem gepromoveerd. Schalkwijk, Keesom, Meilink en Dorsman
promoveerden op Leidse metingen bij Van der Waals omdat ze in Amsterdam waren
afgestudeerd; om dezelfde reden promoveerde Holst in Zürich. Ter vergelijking: in
Amsterdam had Van der Waals de periode 1878-1926 bij elkaar 28 promovendi,
maar vier waren eigenlijk van Onnes en circa de helft deed theoretisch onderzoek.
Zeeman had tot 1926 16 promovendi (en daarna tot 1943 nog eens 14), terwijl
Sissingh en Kohnstamm in Amsterdam, Haga in Groningen en W.H. Julius in Utrecht
een handvol promovendi in de experimentele natuurkunde hadden. Absoluut
recordhouder met 94 promovendi was Julius' opvolger Ornstein, maar dat was een
generatie later.
Tellen we iedereen mee die met Onnes heeft gepubliceerd, dan komen we op
21
veertig leerlingen. Vijftien daarvan schopten het tot hoogleraar (twee in Bandoeng),
vijf kregen onderdak in de meteorologie, acht werden leraar (vier bovendien
hbs-directeur), acht kwamen terecht in het bedrijfsleven (vijf op het NatLab van
Philips). Eén assistent stierf jong en de drie dames trouwden eer ze aan promoveren
toe waren en gaven hun carrière op. In 1922, bij Onnes' jubileum, was zijn
collega-hoogleraar Kuenen net overleden, zaten Sissingh en Zeeman in Amsterdam,
W.J. de Haas in Groningen, M. de Haas en Siertsema in Delft, Keesom in Utrecht,
Verschaffelt in Gent en was Clay aangesteld in Bandoeng. Van de hoogleraarsposten
in de vaderlandse experimentele natuurkunde viel alleen Utrecht buiten de
invloedssfeer van Leiden.
Kamerlingh Onnes heeft met zijn Big Science-benadering, met zijn georkestreerde
aanpak van onderzoek waarbij niet idereen apart werkt maar juist in gezamenlijke
inspanning op een welomschreven doel afstevent, een voorbeeld neergezet dat
door andere laboratoria is nagevolgd. Maar Onnes' invloed moet niet overschat
worden. Zo lukte het hem niet, ondanks krachtig lobbyen, om Van der Waals jr. (in
Amsterdam de opvolger van pa) in de Akademie gekozen te krijgen. In het buitenland
reikte Onnes' (directe) invloed verder. Hij was lid van het Comité Scientifique van
het Solvay-instituut en was onderdirecteur bij de Association Internationale du Froid.
Die posities gaven internationaal aanzien als ‘monsieur zéro absolu’, en ze leverden
fondsen op voor het cryogeen laboratorium. De unieke positie van Leiden zoog tal
van onderzoekers aan die bij temperaturen van vloeibare waterstof of lager wilden
meten. Ruim dertig buitenlanders (waarvan eenderde noogleraar) kwamen naar
22
Leiden voor koude-onderzoek, en een veelvoud

Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie

553
daarvan deed het Steenschuur aan om de cryogene installaties met eigen ogen te
aanschouwen.
Heike stak al zijn energie in zijn laboratorium. Daarbuiten telde alleen de familie.
Na de dood van vader Harm, in 1880, nam hij als oudste zoon resoluut de leiding
in het gezin Onnes over. Heike, die op de hbs tienen voor tekenen had, bemoeide
zich als zorgzame pater familias met de artistieke ontwikkeling van Menso, lette
erop dat Onno goed terechtkwam en hield de stand van de familie in ere. Toen in
het rampjaar 1881-1882 (uitgezonderd zijn benoeming in Leiden) in Feerwerd de
steenfabriek bijna op de fles ging en Menso en Onno vanwege hun longen op stel
en sprong langduring naar het buitenland moesten om op te knappen, was het Heike
die met zijn organisatietalent het gezin Onnes door deze moeilijke periode heen
sleepte. Uit geldnood trokken moeder Antje, Menso en zus Jenny in Leiden bij hem
in, waarna kwaliteitshuwelijken met de dochter van de advocaat-generaal in Den
Haag (Betsy Bijleveld), een telg uit een Amsterdamse patriciërsfamilie (Kitty Tutein
Nolthenius) en de zoon van de niet minder rijke rentmeester van het
Hoogheemraadschap Leiden (de schilder Floris Verster) de familie Kamerlingh
Onnes - zoals men zich in navolging van Heike ging noemen - uit het dal kroop.
Huize ter Wetering, naar een strak ontwerp van Menso uitgebreid, was het trefpunt
van een kunstzinnige familie, een plek ook die door de talrijke buitenlandse geleerden
die er logeerden (Bohr, Einstein, Madame Curie, Ramsay et cetera) een
kosmopolitische sfeer ademde.
Heike Kamerlingh Onnes dreef zijn mensen zoals de wind de wolken, zei Pieter
Zeeman. Het mirakel is dat een schriel ventje dat op zijn elfde een schooljaar ziek
thuis in Plutarchus zat te lezen, en zijn leven lang 's zomers naar de Alpen moest
om te kuren, de adem en de energie wist op te brengen om een grootschalige
onderneming als een cryogeen laboratorium op touw te zetten en tot bloei te brengen.
Geholpen door zijn vrouw Betsy wist Heike zijn beperkte krachten te concentreren
op dat ene. Inderdaad, zomaar iets uitproberen was niet in het programma
inbegrepen, maar met frivoliteiten maakte je geen vloeibaar helium.
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P. Zeeman, 1893 (HKO), Kerr-effect, hoogleraar Amsterdam.
E.C. de Vries, 1893 (HKO), capillariteit, leraar.
L.H. Siertsema, 1890 (Haga, Groningen), magnetische draaiing polarisatievlak, hoogleraar Delft.
C.H. Wind, 1894 (Haga, Groningen), Kerr-effect, directeur KNMI, hoogleraar Utrecht.
M. de Haas, 1894 (HKO), inwendige wrijving, hoogleraar Delft.
A. Lebret, 1895 (HKO), Hall-effect, industrie.
E. van Everdingen, 1897 (HKO), Hall-effect, hoofd KNMI en hoogleraar Utrecht.
A. van Eldik, 1898 (HKO), capillariteit, levensverzekering.
Ch.M.A. Hartman, 1899 (HKO), mengsels, KNMI.
J.C. Schalkwijk, 1902 (Van der Waals, Amsterdam), isothermen waterstof, directeur hbs Leiden.
J.E. Verschaffelt, 1899 (HKO), capillariteit, mengsels, hoogleraar Brussel en Gent.
W.H. Keesom, 1904 (Van der Waals, Amsterdam), mengsels, hoogleraar Utrecht en Leiden.
B. Meilink, 1904 (Van der Waals, Amsterdam), directeur hbs Arnhem.
C.A. Crommelin, 1910 (HKO), edelgassen, adjunct-directeur Natuurkundig Laboratorium Leiden.
J. Clay, 1908 (HKO), weerstandsthermometers, hoogleraar Bandoeng en Amsterdam.
C. Braak, 1908 (HKO), isothermen waterstof, directeur magnetisch en meteorologisch
observatorium Batavia.
mej. T.C. Jolles, Gibbs-oppervlakken.
G.H. Fabius, 1908 (HKO/Kuenen), kritische verschijnselen koolzuur, directeur hbs Bussum.
W.J. de Haas, 1912 (HKO), isothermen waterstof, hoogleraar Delft, Groningen en Leiden.
E. Oosterhuis, 1911 (Haga, Groningen), magnetisme, NatLab Philips.
C. Dorsman, 1908 (Van der Waals, Amsterdam), inwendige wrijving, directeur
levensverzekeringsmaatschappij.
S.W. Visser, 1913 (Kuenen), butaan, onderdirecteur magnetisch en meteorologisch observatorium
Batavia.
G. Holst, 1914 (Weiss, Zürich), thermometrie, ammoniak en chloormethyl, directeur NatLab
Philips.
H.A. Kuypers, 1924 (HKO), isothermen zuurstof, leraar.
mej. E.I. Smid, 1914 (Kapteyn, Groningen), isothermen van waterstof.
P.G. Cath, 1917 (HKO), thermometrie, neon, NatLab Philips.
H.R. Woltjer, 1914 (Zeeman, Amsterdam), magnetisme, hoogleraar Bandoeng.
mej. H. van der Horst, thermometrie.
W. Tuyn, 1924 (HKO), supergeleiders, Natuurkundig Laboratorium.
Th. van Urk, 1924 (HKO), mengsels, NatLab Philips.
F.M. Penning, 1923 (HKO), isothermen waterstof en helium, NatLab Philips.
L.C. Jackson, 1923 (HKO), paramagnetisme, hoogleraar Bristol.
G.P. Nijhoff, 1928 (Keesom), isothermen zuurstof, magnetisch en meteorologisch observatorium
Batavia.
J.D.A. Boks, 1924 (HKO), toestandsvergelijking helium, directeur hbs Leiden.
F.P.G.A.J. van Agt, 1925 (Keesom), thermometrie, leraar.
G.J. Sizoo, 1926 (De Haas), supergeleiding, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam.
A.C.S. van Heel, 1925 (De Haas), optica bij lage temperatuur, hoogleraar Delft.
W. van Gulik, smeltkromme van waterstof.
22 De buitenlandse onderzoekers die voor kortere of langere tijd in Leiden werkten waren: A.W.
Gray, L.I Dana, G. Breit (Verenigde Staten); J.E. Verschaffelt (bij Onnes gepromoveerd), Ch.
Nicaise, J. Timmermans (België); A.L. Clark (Canada); S. Weber (Denemarken); E. Cohn, M.
Reinganum, W. Heuse, H. Happel, W.E. Pauli, P. Lenard (Duitsland); H.H.F Hyndman, J.P.
Dalton, T. Verschoyle, L.C. Jackson (bij Onnes gepromoveerd), J.C. Swallow (Groot-Brittannië);
M. Boudin, J. Becquerel, H. Becquerel, E. Mathias, madame P. Curie (Frankrijk); L. Vegard
(Noorwegen); F. Hasenöhrl (Oostenrijk); C. Zakrzewski, M. Wolfke (Polen); J. Palacois Martinez
(Spanje); B. Beckman, mevr. A. Beckman (Zweden); P. Weiss, A. Perrier, K. Hof (Zwitserland).
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35 Epiloog: het Kamerlingh Onnes Laboratorium
Aan Willem Keesom en Wander de Haas de opdracht de erfenis van Kamerlingh
Onnes hoog te houden. Hun uitgangspositie was voortreffelijk. Niet alleen konden
ze beschikken over een uitgebreid en verbouwd laboratorium, dankzij de
buitengewoon royale gift van de Rockefeller Foundation ($100.000 in tien jaar) voor
de aanschaf van instrumenten en de extra subsidie van de overheid (oplopend tot
ƒ 10.000 per jaar vanaf 1928) voor het aanstellen van bijbehorende onderzoekers
maakten ze een vliegende start.
En inderdaad: Keesom boekte voorjaar 1926 direct succes met vast helium. Een
mooie opsteker, maar het beslissende idee (het afkoelen van vloeibaar helium onder
hoge druk) was hem het jaar ervoor toegespeeld door de Poolse gastonderzoeker
Wolfke. En nadat het nieuws het sterrenkundig observatorium Malabar in ons Indië
had bereikt, schreef Karel Bosscha (de man die ooit Heike hielp bij het sleutelen
aan zijn eerste pompen en die met een royale gift de leeszaal Bosscha mede mogelijk
had gemaakt) aan Lorentz dat hij in 1921, toen Onnes het kouderecord op 0,80
1
graad boven het absolute nulpunt stelde, ook al het zetten van druk had geopperd.
Ook het onderkennen van de zogeheten lambda-overgang in vloeibaar helium
van 2,19 kelvin en de bijbehorende twee typen helium (1 en 11), met uiteenlopende
2
eigenschappen, is een hoogtepunt uit Keesoms beginjaren als directeur. Samen
met dochter Anna Petronella heeft Keesom in de jaren dertig veel van deze
eigenschappen bepaald. In 1936 vonden ze dat helium 11 ‘suprawarmtegeleidend’
3
was. Kort daarna werd in het buitenland bij helium 11 het ene na het andere
zonderlinge effect ontdekt.
De Haas had meer tijd nodig om tot een aansprekende prestatie te komen. Mei
1933, een jaar na de officiële ingebruikstelling van de grote elektromagneet, wist
hij via toepassing van adiabatische demagnetisatie een temperatuur van 0,27 kelvin
4
te bereiken. Dat betekende een verpulvering van het Leidse kouderecord, dat sinds
februari 1932 (dankzij nóg krachtiger afpompen van vloeibaar helium dan Onnes in
5
1921 had gepresteerd) door Keesom op 0,71 kelvin was gebracht. Probleem met
het resultaat van De Haas - dat voor een groot deel op het conto van zijn medewerker
Eliza Cor-
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nelis Wiersma kwam terwijl ook theoreticus Hans Kramers een bijdrage leverde was alleen dat de Universiteit van Californië hem voor was geweest. En dat het
geen wereldrecord was. Een maand eerder, op 12 april 1933, had William F. Giauque
(van oorsprong een Canadese elektrotechnicus) bekend gemaakt dat hij drie dagen
6
eerder in Berkeley 0,25 kelvin had gehaald. Dat zal voor Leiden een hele
teleurstelling zijn geweest, al pakte De Haas op 7 juli het kouderecord terug: 0,08
7
kelvin.
Adiabatische demagnetisatie als koeltechniek is in 1926 (onafhankelijk van elkaar)
voorgesteld door William Giauque en Peter Debije (toen hoogleraar in Göttingen).
Het werkt als volgt. Wanneer een paramagnetisch zoutkristal (De Haas gebruikte
aanvankelijk het dure ceriumfluoride) bij lage temperatuur (1 kelvin) in een
magneetveld (30 kilogauss met de grote magneet) wordt geplaatst, gaan de
magnetische assen van de atomen in het kristalrooster één kant op staan. De
vrijkomende warmte wordt afgevoerd via warmtecontact van het kristal met vloeibaar
helium. Wordt nu het veld uitgeschakeld, en is het kristal inmiddels geïsoleerd van
de omgeving (door het helium weg te pompen), dan gaan de atomaire magneetjes
enigszins ‘zwabberen’ (demagnetisatie). Dat kost energie die niet van buiten
aangevoerd kan worden (adiabatisch systeem) en het kristal is dus gedwongen de
warmte aan zichzelf te onttrekken: het zout koelt af.
Leiden was dus in 1933 even niet meer het koudste plekje op aarde. Het
Kamerlingh Onnes Laboratorium, zoals het complex aan het Steenschuur sinds een
jaar heette, moest opboksen tegen steeds meer cryogene concurrentie. Het
monopolie op vloeibaar helium was in 1923 gebroken door McLennan in Toronto,
maar de Canadees vormde verder geen gevaar. Anders lag dat met het laboratorium
van Meissner in Berlijn, dat in 1925 slaagde. Charkov, in de Oekraïne, had in 1930
vloeibaar helium. In 1931 won het National Bureau of Standards in Washington in
de Verenigde Staten vervolgens de race van Berkeley, dat onder leiding van Giauque
in 1933 zover was - om direct het idee van adiabatische demagnetisatie met succes
toe te passen. Datzelfde jaar produceerde het Clarendon Laboratory in Oxford zijn
eerste vloeibare helium (Kurt Mendelssohn, die nazi-Duitsland ontvluchtte, had uit
Breslau een kleine liquefactor meegenomen), in 1934 gevolgd door het Mond
Laboratory in Cambridge (ontwerp: Peter Kapitza). Toen Stalin later dat jaar Kapitza
na een familiebezoek aan zijn geboorteland vasthield, maakte deze van de nood
een deugd en kreeg ook Moskou vloeibaar helium. Onderzoek naar supergeleiding,
superfluïde helium en adiabatische demagnetisatie was een internationale
aangelegenheid.
Het verlies van een kouderecord is op zich niet dramatisch, het interessantst zijn
de verschijnselen die een nieuw-ontsloten cryogeen gebied te
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zien geeft, en hun duiding. Toch, in die proliferatie van koude raakte het Kamerlingh
Onnes Laboratorium gaandeweg de jaren dertig zijn dominante positie kwijt. Nog
altijd was Leiden een internationaal centrum voor lage temperaturenonderzoek, en
werden aan het Steenschuur door medewerkers van Keesom en De Haas
vorderingen van formaat geboekt. Gastonderzoekers droegen daaraan bij. Zoals
Lev Schubnikow, opgeleid in Leningrad en een meester in het maken van
eenkristallen. Begin jaren dertig kwam hij samen met zijn vrouw (en fysicus) Olga
Trapeznikova voor vier jaar naar Leiden, waar hij zeer zuivere bismuthkristallen
8
maakte en de weerstand in een magneetveld bepaalde. (Terug in de USSR viel hij
in Charkov ten prooi aan de Stalin-terreur.) Periodieke fluctuaties in die
magnetoweerstand als functie van de temperatuur heten het Schubnikow-De
Haaseffect. Pieter van Alphen, een promovendus van De Haas, onderzocht
vervolgens het diamagnetisme van bismuth, wat bij lage temperatuur als functie
9
van het magneetveld bleek te fluctueren: het De Haas-Van Alpheneffect.
Mooie fysica, maar een aantal echt belangrijke ontdekkingen (Meissnereffect,
superfluïditeit) werd gemist. Hoe kon dat gebeuren bij die enorme ervaring? Een
verklaring zou kunnen zijn dat de splitsing van het Leidse laboratorium in twee
zelfstandige afdelingen - cryogeen werk en thermodynamica (directeur: Keesom)
en magnetisch, elektrisch en optisch onderzoek (directeur: De Haas) - niet goed
heeft uitgepakt. Versnippering lijkt geen recept om de slagvaardigheid te vergroten.
Al in de tijd van Onnes leidde een omvangrijke inbreng van buitenlandse
gastonderzoekers (met een waaier aan onderwerpen) tot verzwakking van het
thermodynamische werk van Keesom. Na de dood van Onnes bleven die gasten
toestromen. Wie wil winnen moet over een team beschikken dat groot genoeg is
om tempo te maken en dat eenheid uitstraalt. Casimir, die in 1933 uit Zürich (waar
hij assistent van Wolfgang Pauli was geweest) naar Leiden terugkeerde en tot 1942
(het jaar dat hij naar Philips overstapte) conservator was van de magnetische en
elektrische afdeling, vond de bijdragen van Keesom en zijn school en die van De
10
Haas en zijn school ‘een samenhangend geheel’. Niettemin dringt zich de vraag
op of twee gelijkwaardige directeuren met ieder het commando over een handvol
assistenten de juiste aanpak was om buitenlandse concurrenten voor te blijven. In
1933, het jaar dat Giauque de eerste was met adiabatische demagnetisatie, moest
Leiden nóg een teleurstelling incasseren: juist toen De Haas en zijn assistent Josina
Jonker (de echtgenote van Casimir) hun meetopstelling klaar hadden om de
hypothese van het ingevroren veld aan de tand te voelen, kwam Meissner met zijn
11
bevinding dat supergeleiders ieder magneetveld buitensluiten.
Wat de zaken in Leiden er niet beter op maakte was dat de heren directeu-
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ren niet met elkaar overweg konden. Een kwestie van incompatibilité d'humeur.
Keesom was een tweede Onnes (zij het saaier en minder creatief), oerdegelijk en
betrouwbaar, een groot liefhebber van omvangrijke meetprogramma's. De Haas,
wiskundig minder onderlegd maar met een scherpe fysische intuïtie, was veel
grilliger. Hij was een man van gekke invallen, van slimme trucjes, iemand die 's
nachts samen met zijn amanuensis (Van de Starre) experimenteerde om niet
12
gestoord te worden. Die uiteenlopende karakters botsten, waarbij kwam dat de
atheïst De Haas niets moest hebben van de katholieke vroomheid van Keesom.
Bovendien had De Haas de gewoonte bij discussies hatelijke venijnigheden voor
zich te houden, om ze achteraf toch te ventileren tegenover medewerkers of
studenten. Waarna ze alsnog het slachtoffer bereikten, wat kwaad bloed zette. Nu
was Keesom de baas over de cryogene installaties en het verdelen van schaars
13
helium over afdeling 1 en 2 gaf wel eens wrijving.
Wat betreft de adiabatische demagnetisatie verbeterden De Haas en Wiersma in
14
1935 hun kouderecord tot 0,0044 kelvin. Na de Tweede Wereldoorlog probeerde
C.J. Gorter, die vanaf 1948 weer als enige directeur van het Kamerlingh Onnes
Laboratorium optrad, het idee van de adiabatische demagnetisatie toe te passen
op atoomkernen. Maar Leiden verloor van Oxford, waar Franz (Francis) Simon in
1956 een temperatuur van 0,000016 kelvin bereikte. Voortaan lag het koudste plekje
op aarde buiten Leiden.
De Leidse theoretische natuurkunde was na de dood van Lorentz in 1927 geheel
in handen van Paul Ehrenfest. Die leed aan zelfkritiek en gebrek aan zelfvertrouwen,
aan angst de natuurkunde niet meer te kunnen bijbenen op een niveau dat hij
noodzakelijk achtte. Zo diep werden zijn depressies dat hij september 1933 eerst
zijn geestelijk gehandicapte zoon doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde.
Een jaar later werd Ehrenfest opgevolgd door Hans Kramers. Toen deze coryfee in
1952 overleed, werd Casimir, inmiddels mededirecteur van het NatLab van Philips,
gepolst om terug te keren naar Leiden. ‘[I]k zou hem hebben kunnen opvolgen,’
schreef Casimir in zijn autobiografie. ‘Maar toen ik ging kijken in het Instituut voor
Theoretische Natuurkunde in Leiden werd ik neerslachtig. De oude kamers, de oude
bibliotheek waren bijna precies als vroeger, zonder nieuw leven, zonder duidelijke
tekenen van groei. Er was nauwelijks administratieve hulp, er was maar heel weinig
geld voor reizen en voor het uitnodigen van sprekers uit het buitenland. Ik keerde
terug naar een verleden dat mij dierbaar was geweest maar dat nu moest worden
veranderd, en ik was al te zeer deel van dat verleden geweest om zelf die
15
verandering te kunnen bewerkstelligen.’ De hoogtijdagen van Lorentz en Ehrenfest
waren voorbij, talenten als Uhlenbeck en Goudsmit weken uit naar Amerika, Casimir
naar Philips.
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Toen na de Tweede Wereldoorlog de injectie van de Rockefeller Foundation eindelijk
was uitgewerkt, meldde zich direct een nieuwe weldoener. De N.V. De Bataafsche
Petroleum Maatschappij schonk het Kamerlingh Onnes Laboratorium een miljoen
gulden ter vergroting van de capaciteit van de cryogene installaties. Ook kwam er
in de kelder een installatie voor hoge magneetvelden (maximaal 4000 ampère bij
6000 volt) en werd de glasblazerij uitgebreid en verplaatst. In 1952 werden de
16
uitbreidingen in gebruik gesteld. Intussen zat fysiologie, dat al in de jaren dertig
naar het nieuwe terrein van het academisch ziekenhuis zou verhuizen, nog altijd
aan de Zonneveldstraat. In 1960 was het leed (geldgebrek) geleden en kon de sloop
van het Physiologisch Laboratorium beginnen. Ervoor in de plaats kwam een
betonnen bak (die in het grondwater dreef om minder last te hebben van trillingen)
met op de bovenste verdieping het Instituut Lorentz voor theoretische natuurkunde.
Relikwieën van het oude instituut, zoals de Lorentz-poort en de handtekeningenwand
met namen van sprekers op de colloquia Ehrenfestii (waaronder die van Einstein,
Heisenberg, Oppenheimer en Planck), werden overgeheveld naar de nieuwbouw
aan de Zonneveldstraat.
Het einde van het Kamerlingh Onnes Laboratorium zette begin jaren zeventig in
met de bouw van het Huygenslaboratorium buiten de stad, in de Leeuwenhoekpolder.
Het bood plaats aan sterrenkunde, astrofysica, kosmische straling, moleculaire
natuurkunde, biofysica en het natuurkundig practicum. Mei 1976 was de officiële
opening; de feestrede uitspreken deed Casimir. Niet lang daarna, terwijl milieukunde
en rechten beslag legden op overtollige ruimte in het Kamerlingh Onnes
Laboratorium, klonk steeds luider de roep om een unilocatie in de Leeuwenhoek.
De Leidse instrument-makersschool betrok in 1997 een nieuw pand achter het
Huygenslaboratorium, symbool van de voortgaande ontvlechting van de opleiding
en het laboratorium.
Pal voor het Huygenslaboratorium verrees het scheefhangende J.H. Oortgebouw,
waarin onder andere het Instituut Lorentz onderdak vond, terwijl een trillingsvrije
meethal opzij van het Oortgebouw tot het nieuwe Kameringh Onnes Laboratorium
werd uitgeroepen. Opzij van die hal, feestelijk geopend in bijzijn van de familie
Kamerlingh Onnes, zijn historische voorwerpen van de oude locatie bijeengebracht,
zoals een heliumliquefactor (die van 1908 staat in Museum Boerhaave), een
Burckhardtvacuümpomp uit 1899, een elektromagneet met waterkoeling, de ramen
van Zeeman en de handtekeningenmuur. Beroofd van hun vertrouwde omgeving
maken ze een wat ontheemde indruk.
Een nieuwe bestemming van het oude complex, dat bij gebrek aan onder-
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houd steeds treuriger oogde, was niet eenvoudig gevonden. Het herbarium zou er
intrekken, het gebouw zou een transformatie ondergaan tot Grand Hotel, er zouden
luxe appartementen in komen. Maar al die plannen leden schipbreuk. Uiteindelijk
werd de Steenschuur-locatie aangewezen als nieuwe vestiging van de
Rechtenfaculteit (die in de in Vreewijk gelegen laboratoria voor organische en
anorganische chemisch was gehuisvest). Na een ingrijpende restauratie en
verbouwing - de aanbouwtjes langs de Langebrug en de oorspronkelijke
Anatomievleugel werden gesloopt, het binnenterrein kreeg een overkapping en de
oude hoofdingang werd in ere hersteld - is het Kamerlingh Onnes Gebouw, zoals
het complex is gedoopt, op 8 september 2004 door prins Constantijn feestelijk
geopend.
Zes jaar eerder organiseerden de fysici een officieel afscheid van hun oude,
beroemde laboratorium. Weer was het Casimir die het woord voerde: ‘Vaarwel mijn
Kamerlingh Onnes Laboratorium, verwacht een andere heer.’
Het Kamerlingh Onnes Laboratorium is niet meer, leve het Kamerlingh Onnes
Laboratorium! Zo'n naam, met alle roem en rijke historie die eraan verbonden zijn,
moet je in ere houden. Dat vond ook een internationale beoordelingscommisssie
die de Leidse fysica van 2002 doorlichtte (en aan experimentatoren én theoretici
hoge cijfers uitdeelde). ‘In contrast to physical infrastructure,’ aldus de commissie,
‘well-known names of institutes remain an asset even if they no longer reflect the
organizational structure of the departments. These names should remain visible to
17
the outside world.’
Een pleidooi om Oortgebouw en Huygenslaboratorium op te laten gaan in het
nieuwe Kamerlingh Onnes Laboratorium?
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Noten
Afkortingen:
Comm. = Communications from the Physical Laboratory of the University of Leiden
HKO = Heike Kamerlingh Onnes
KAW = Koninklijke Akademie van Wetenschappen
MB = Museum Boerhaave
RANH = Rijksarchief in Noord-Holland
UB = Universiteitsbibliotheek
Verslagen/verhandelingen = afdeling Natuurkunde Akademie van Wetenschappen
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Chronologie
1819

geboorte vader, Harm Kamerlingh Onnes

1829

geboorte moeder, Anna Gerdina Coers

1837

geboorte Johannes Diderik van der
Waals, Leiden

1853, 21 september

geboorte Heike Kamerlingh Onnes,
Groningen

18 juli

geboorte Hendrik Antoon Lorentz,
Arnhem

1851

Harm begint steenfabriek in Feerwerd

1860

geboorte broer Menso

1863

Wet op het middelbaar onderwijs
Thorbecke, invoering Hogere Burger
School (hbs)

1863-1864

Progymnasium

1865-1870

Rijks-hbs Groningen

1870-1876

studie Groningse universiteit

1871

gouden medaille prijsvraag Utrechtse
universiteit

1871 (november)-1873 (april)

studie Heidelberg bij Bunsen en Kirchhoff

1872

zilveren medaille prijsvraag Groningse
universiteit

1873, juli

Toestandsvergelijking Van der Waals

1875-1876

rector Senaat Vindiqat Atque Polit
(Groninger Studentencorps)

1876, maart

Wet op het hoger onderwijs

1876, juni

doctoraalexamen natuurkunde

1877

Van der Waals hoogleraar natuurkunde
in Amsterdam
Lorentz hoogleraar theoretische
natuurkunde in Leiden

1877, december

Cailletet en Pictet maken dynamische
vloeibare zuurstof in Parijs en Genève

1878-1882

assistent in Delft bij Bosscha

1879, 10 juli

promotie op het proefschrift Nieuwe
bewijzen voor de aswenteling der aarde

1879, augustus

wet der overeenstemmende toestanden
Van der Waals

1879, oktober

overlijden vader Harm
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1881

algemeene theorie der vloeistoffen

1882, september

benoeming tot hoogleraar in Leiden

1882, 11 november

oratie, ‘door meten tot weten’

1883, februari

met ziekteverlof, Lorentz neemt (tot
1907) grote college over

1883, april

lid Akademie van Wetenschappen
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1883, april

Wroblewski en Olszewski maken
statische vloeibare zuurstof in Krakau

1883, september

familie Onnes vestigt zich in Leiden

1885

publicatie eerste aflevering
Communications

1887

oprichting Nederlands Natuur- en
Geneeskundig Congres

1887, 8 september

trouwt met Betsy (Bé) Bijleveld

1888

geboorte Albert Harm

1891

theorie mengsels Van der Waals

1892, 17 juni

vloeibare zuurstof

1892, juni

ontdekking retrograde condensatie
Kuenen

1892, december

uitvinding dewarglas

1895

William Ramsay ontdekt helium op aarde

1895-1898

cryogeen laboratorium buiten bedrijf
i.v.m. hinderwetprocedure

1896

ontdekking Zeeman-effect

1898

waterstof statisch vloeibaar gemaakt door
James Dewar

1899, april

overlijden moeder Antje

1899-1906

curator KNMI te De Bilt

1901

empirische toestandsvergelijking met 25
constanten oprichting Leidse
instrumentmakersopleiding

1902-1909

curator gymnasium Leiden

1902

Nobelprijs Zeeman en Lorentz

1903-1904

rector Leidse universiteit

1904

gedenkboek 25-jarig doctoraat

1905, juni

vloeibare waterstof

1906

quantumtheorie soortelijke warmte
Einstein warmtetheorema van Nernst

1907

Kuenen tweede hoogleraar
experimentele natuurkunde

1908, 12 juli

vloeibaar helium

1908, september

oprichting Nederlandse Vereniging voor
Koeltechniek

1908, oktober

eerste internationale koudecongres,
Parijs
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1909

oprichting Association Internationale du
Froid

1910, oktober

tweede internationale koudecongres,
Wenen

1911, februari

eerste publicatie soortelijke warmte
Nernst, Berlijn

1911, april

ontdekking supergeleiding
overlijden Bosscha

1911, oktober

eerste Solvay-congres, Brussel
Nobelprijs Van der Waals

1911-1914

Keesom werkt aan nulpuntsenergie

1912

vertrek Lorentz naar Haarlem, opvolger
is Paul Ehrenfest

Die Zustandsgleichung (samen met
Willem Keesom)
1913, september

tweede Solvay-congres

1913, september

derde internationale koudecongres,
Chicago

1913, november

Nobelprijs
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1914

start Philips NatLab, directeur Gilles Holst

1914, april

persisterende kringstromen

1914-1918

Eerste Wereldoorlog

1917

Keesom vertrekt naar Utrecht

1916

chemie verlaat Steenschuur

1917-1923

verbouwing en uitbreiding laboratorium

1920

Einstein bijzonder hoogleraar in Leiden

1921, april

derde Solvay-congres
Harm Kamerlingh Onnes maakt ramen
van Zeeman

1922, september

overlijden Kuenen

1922, november

gedenkboek 40-jarig professoraat

1923

Keesom volgt Kuenen op

1923, juni

vloeibaar helium McLennan, Toronto
overlijden Van der Waals

1924

vierde Solvay-congres
vierde internationale koudecongres,
Londen

1924, september

emeritaat, opvolger Wander Johannes
de Haas gift $100.000 Rockefeller
Foundation

1925

overlijden Menso

1926, 21 februari

overlijden

1928

overlijden Lorentz
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