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Levensbericht van 

Johannes Diderik van der Waals jr. 
(7 augustus 1873 - 8 mei 1971) 

door S. R. de Groot 

Negenennegentig jaar geleden, dus juist in het jaar waarin zijn vader promo
veerde op de beroemd geworden dissertatie over de toestandsvergelijking werd 
Johannes Diderik van der Waals jr. geboren. (Hij insisteerde zijn hele leven op 
dit "junior" omdat niets hem zo tegenstond als de schijn te wekken de roem 
van zijn vader te accapareren.) Na het doorlopen van het gymnasium liet hij 
zich inschrijven als student in de wis- en natuurkunde aan de universiteit van 
Amsterdam waar hij in 1900 promoveerde op de dissertatie getiteld: "Statis
tische behandeling der stralingsverschijnselen". In 1903 werd hij benoemd tot 
hoogleraar aan de universiteit van Groningen, terwijl hij van 1908 tot 1946 als 
opvolger van zijn vader de leerstoel in de theoretische natuurkunde te Amster
dam bekleedde. Sinds 1925 maakte hij deel uit van onze akademie. Hij ver
vulde verscheidene funkties in het openbare leven: hij was rector-magnificus 
van de Universiteit van Amsterdam, lid van de Huygens-commissie en president
curator van het K.N.M.I. in de Bilt, om de belangrijkste te noemen. Verder 
mogen zeker zijn inspanningen om het Genootschap ter Bevordering van de 
Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam nieuw leven in te blazen niet 
onvermeld blijven. 

Het wetenschappelijk werk van Van der Waals ving aan in 't jaar 1896. Nadat 
in korte tijd een vijftal publikaties van zijn hand waren verschenen volgde in 
1900 zijn dissertatie. Al deze publikaties handelen over de statistica en de 
straling, onderwerpen die hem ook later nog zouden bezighouden, zoals in 1916 
wanneer hij een serie artikelen publiceert over de Brown-beweging, terwijl hij 
de afhankelijkheid van de vloeistofviscositeit van druk en temperatuur kinetisch 
interpreteert. In dezelfde periode bewerkte Van der Waals voor het Handbuch 
der Physik een samenvattend artikel over de toestandsvergelijking. Inmiddels 
had hij zich bezig gehouden met de quanteuze verdeling van de energie en de 
grondslagen van de relativiteitstheorie. Opmerkelijk is ook zijn bijdrage tot de 
verklaring van de intermoleculaire krachten. Daartoe onderzocht hij de gemid
delde krachtwerking tussen twee permanente electrische dipolen onderhevig 
aan temperatuurbewegingen. In een mededeling aan de Akademie van 1908 
vond hij een attractieve kracht evenredig met de zevende macht van de onder
linge afstand, een resultaat dat soms wordt toegeschreven aan Keesom (1912). 

Van der Waals was vooral geïnteresseerd in fundamentele gezichtspunten zoals 
blijkt uit zijn Groningse oratie van 1903 waarin hij de plaats van hypothesen 
in de natuurkunde bespreekt en daarbij ingaat op de opvattingen van Ostwald 
en Boltzmann. Met het werk van de laatste zowel als met het werk van Gibbs 
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is hij zeer vertrouwd door zijn eigen onderzoekingen op het gebied van de statis
tica. Ook in zijn Amsterdamse oratie van 1909 dringt Van der Waals sterk aan 
op bezinning over de betekenis van natuurkundige begrippen. Hij komt daarop 
terug in zijn diesrede van 1931, als hij rector-magnificus is. Hij zegt met ver
wijzing naar zijn rede van 1903 dat hij nog steeds zal ijveren voor het zuiver 
houden van de betekenissen der natuurkundige begrippen, alhoewel hij moet 
toegeven dat verkeerde interpretaties veelal vanzelf verdwijnen en in elk geval 
weinig invloed hebben op de ontwikkeling van de wetenschap. 

Niet alleen in zijn redevoeringen heeft Van der Waals blijk gegeven van zijn 
belangstelling voor de filosofische grondslagen van de natuurkunde. Over dit 
onderwerp verschenen van zijn hand vele artikelen waarbij hij zich deed kennen 
als een aanhanger van een filosofisch realisme. Hij stelde zich op het standpunt 
dat de problemen voor de natuurkundige begrijpelijker zijn als hij aan een echt 
bestaande wereld gelooft. De meeste van deze artikelen verschenen in De Gids 
en in Onze Eeuw van welke beide tijdschriften hij vele jaren redacteur was. In 
De Gids publiceerde hij bovendien een artikel over Shakespeare. 

De persoonlijkheid van Van der Waals werd gekenmerkt door een karakte
ristieke kombinatie van ironie, scepsis en beminnelijke humor in het menselijk 
verkeer. Deze eigenschappen waren direct duidelijk voor wie bij hem colleges 
gevolgd hebben. Toen ik hem niet lang voor de oorlog voor het eerst zag, gaf 
hij enthousiast college over de relativistische quantummechanica, waarbij hij 
zich grote moeite getroostte de stof zo didaktisch mogelijk te presenteren. In 
die tijd leidde hij ook een seminarium waaraan werd deelgenomen door de bril
jante wiskundige M. M. Biederman (helaas in Duitsland omgekomen) die bij 
Van der Waals gepromoveerd was en enigszins de rol van mentor speelde voor 
de studenten. De andere oud-leerlingen die bij hem in Amsterdam promoveerden 
zijn: H. C. Schamhardt, G. van Rij, C. Dorsman, Mej. A. SnethIage, J. W. 
Dekker, D. H. Prins, R. O. Gibson, M. H. Lenssen, J. G. J. Scholte, Mevr. 
C. A. M. Michels-Veraart, L. A. van Wijk, H. J. van der Vliet, J. N. Lier en 
L. P. G. Koning. 

Sinds zijn emeritaat in 1946 is Van der Waals op talrijke gebieden actief ge
bleven. Hij bezocht nog veelvuldig de bijeenkomsten van onze Akademie zoals 
onlangs, kort voor zijn dood, die waarbij G. E. Uhlenbeck de Lorentz-medaiIIe 
werd uitgereikt. In zijn dankwoord repte deze prijswinnaar van de nu een eeuw 
oud zijnde wet van Van der Waals. Toen naar aanleiding hiervan iemand op
merkte dat de wet en Van der Waals jr. even oud waren, ontlokte dit aan hem 
de opmerking ,,Ja, dat was mijn tweelingzusje". 
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