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TEGEN DE ROOF: HET KAMERLINGH 
ONNES LABORATORIUM IN OORLOGSTIJD 

DIRK VAN DELFT* 

Inleiding 
Op vrijdag 30 mei 1941 promoveerde aan de Leidse universiteit B.F. Saris bij hoogleraar 
natuurkunde W.J. de Haas' op het onderwerp 'De warmtegeleiding in vloeibaar Helium 
ir. ' Het ging om typisch Leids fysisch onderzoek bij temperaturen vlak boven het 
absolute nulpunt (-273 °C), uitgevoerd op het Kamerlingh Onnes Laboratorium, een 
internationaal centrum voor cryogeen onderzoek. Op het moment van de promotie 
was Nederland een jaar bezet door de Duitsers. Normaliter zou W.H. Keesom-̂  als pro
motor hebben opgetreden, maar deze zwaarlijvige directeur van het laboratorium 
kampte met zijn gezondheid en zat praktisch de hele oorlog ziek thuis'* - mede
directeur De Haas nam de honneurs waar. Over de warmtegeleiding in vloeibaar helium II 
(de superfluïde vorm) hadden Saris, Keesom en zijn dochter Annie eerder artikelen 
gepubliceerd in het tijdschrift Physica.'^ Het laatste, van de hand van Saris en Willem 
Keesom, was ingediend op 21 augustus 1940.'' 

Saris had dus geruime tijd moeten wachten op zijn doctorstitel. Reden was de sluiting 
van de Leidse universiteit op 27 november 1940, een dag na de befaamde protestrede in 
het Academiegebouw van Rudolph Cleveringa. Anti-joodse maatregelen van de 
bezetter, in het bijzonder het ontslag dat zijn leermeester E.M. Meijers was aangezegd, 
hadden Cleveringa in overleg met zijn directe collega's tot zijn actie doen besluiten -
anticiperend op de Duitse reactie had hij zijn koffertje al gepakt.' De studenten waren 
tevoren ingelicht en het Groot Auditorium en een collegezaal (die er via een geluids
installatie mee verbonden was) puilden uit. Na afloop van Cleveringa's college zongen de 
studenten het Wilhelmus en begonnen een demonstratieve proteststaking. De Duitsers 
reageerden door de universiteit per direct te sluiten* - aan de Technische Hogeschool 
Delft waren de studenten een dag eerder in staking gegaan en ook daar volgde sluiting.'' 

' Directeur van Museum Boerhaave en universitair lioofddocent wetenscliapsgeschiedenis aan de Universiteit 
Leiden. Email: delttfi8strw.leidenuniv.nl. 

1 Over Wander Johannes de Haas (1878-1960) zie H.B.G. Casimir, Het toevnl van tie werkelijkheid (Amster
dam 1983)197-205. 

2 Het proefschrift maakt melding van VV.H. Keesom als promotor. Die was de dag van de verdediging ziek 
en werd vervangen door VV'.l. de Haas. Later verklaarde laatstgenoemde tegenover een ondervrager van 
het Militair Bureau Wetenschappelijke Inlichtingen (MBWI) dat hij geweigerd had het judicium uit te 
spreken omdat Saris "leider van de NSB studenten in Nederland' zou zijn. Zie MBWI-rapport over De 
Haas, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), archief 251b, nr. 387. 

3 Over Willem Hendrik Keesom zie Casimir (n. 1). 
4 In 1945 ging Keesom om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat. 
5 Zie Physicii 5 (1938) en 7 (1940). De artikelen verschenen ook als Comnnmicntioiis, no. 252d, 257d en 260a. 

De Communications from the Physical Laboratory of the University of Leiiien vormde het huistijdschrift 
van het Natuurkundig Laboratorium. 

6 Publicatie volgde in het novembernummer. 
7 Sinds 1970 kent de Universiteit Leiden een Cleveringa-leerstoel en -lezing, ter herinnering aan het optre

den van Rudolph Cleveringa. 
8 RJ. Idenburg, De Leidse Universiteit 192S-J946 (Den Haag 1978) 140-148. 
9 De TH Delft werd mei 1941 heropend. 
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Promovendus Jaap Kistemaker bij zijn meetopstelling in het Kamerlingh Onnes Laboratorium, 1944. Foto 

Leiden Institute of Physics. 

Van officieel onderwijs was geen sprake meer en ook examens en promoties vonden 
niet meer plaats.'" Voor degenen die hun promotieonderzoek zo goed als af hadden, 
onder wie Saris, een hoogst frustrerende toestand." Op aandringen van het College van 
Curatoren gaven de Duitsers op 30 april 1941 de Leidse universiteit toestemming de 
examens en promoties te hervatten - om op 20 november dat jaar weer met een verbod 
te komen.'-

En zo moest Jacob Kistemaker, eveneens een assistent van Keesom, tot na de bevrijd
ing op 5 mei 1945 wachten eer hij kon promoveren - en wel op andere eigenschappen 
van ultrakoud vloeibaar helium.'-' Op 21 november was het zover. Veel eerder was, naast 
het verbod op examens gedurende het grootste deel van de oorlog, ook om andere 
redenen onmogelijk geweest. Liep tijdens de oorlogsjaren het onderzoek op het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium aanvankelijk gewoon door (inclusief de productie 
van vloeibaar helium), in de zomer van 1944, toen de Duitsers diverse instrumenten 
vorderden, kwam alles alsnog tot stilstand en moest Kistemaker noodgedwongen een 
pauze inlassen. 

10 In eerste instantie was het Leidse studenten verboden zich elders in te schrijven. Op 1 november 1941 
werd deze maatregel ingetrokken. Veel Leidse studenten zetten toen hun opleiding voort in Amsterdam, 
Utrecht en Groningen. Zie A.W. de Ciroot, De Universiteit van Amsterdam in oorlogstijd (Amsterdam 
1946) 135-1.17-

11 Saris' laatste metingen dateerden van 4 juli 1940. Zie B.F. Saris, De warnuegeleiding in vloeibaar Helium II 
(Leiden 1941) },6. 

12 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 162-165. 
13 L Kistemaker, Thermodynamische eigenschappen van helium in de buurt van het ijk-pnnt (Leiden 1945). 
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Overigens promoveerde Kistemaker niet bij Keesom: die was november 1945 nog steeds 
ziek (tijdens de oorlog had hij thuis het standaardwerk Helium geschreven, dat in 1942 
verscheen).''' Collega-directeur Wander Johannes de Haas trad evenmin op als promotor: 
die was juni 1945 door de Commissie van Herstel van de Leidse universiteit 'gestaakt', 
hangende het onderzoek naar zijn advieswerk in 1943-44 voor Cellastic, een te Parijs 
gevestigde Duitse inlichtingenorganisatie. Dat onderzoek werd onder leiding van de 
chemicus luitenant-kolonel J. van Ormondt uitgevoerd door het Militair Bureau voor 
Wetenschappelijke Inlichtingen (MBWI), dat de eerste helft van 1945 ook al in Londen 
actief was geweest. Straks meer daarover. Het was Hans Kramers,'^ hoogleraar theo
retische natuurkunde in Leiden, die Jaap Kistemaker de doctorsbul uitreikte. 

Ook Kistemaker was, op verzoek van De Haas, met Cellastic in zee gegaan. Dat hij 
toch in november mocht promoveren kwam mede door het goede woordje dat Kramers 
voor hem had gedaan. Kramers verklaarde na de oorlog tegenover de MBWI dat hij 
Kistemaker in 1944 'niet afgeraden' had naar Parijs te gaan.'* Nederland, door toedoen 
van De Haas sinds 1939 in het bezit van tien ton uranium, had aspiraties op het gebied 
van kernenergie en Kistemaker moest van Kramers, die bij die kernenergieactiviteiten 
een sturende rol had,' ' snel naar het instituut voor theoretische natuurkunde van Niels 
Bohr in Kopenhagen om het vak te leren. 

Het voorgaande brengt ons tot de volgende vragen. Hoe uitzonderlijk was de situatie 
aan de Leidse universiteit, het Kamerlingh Onnes Laboratorium in het bijzonder, 
gedurende de oorlogsjaren? Met welke problemen kreeg dit laboratorium te maken en 
hoe verhoudt zich een en ander tot wat elders in laboratoria gebeurde? En ten slotte: 
wat was de rol die directeur W.J. de Haas speelde? 

De Yetlowcake van De Haas 
Wander Johannes de Haas was samen met Willem Hendrik Keesom de opvolger van 
koudepionier Heike Kamerlingh Onnes."^ Beide heren konden slecht met elkaar over
weg. Keesom was een oerdegelijke katholiek, De Haas een man van grillige invallen die 
zich eerder door intuïtie liet leiden dan door analytisch (wiskundig) redeneren.'^ Zo 
werd Hendrik Casimir, theoretisch f)'sicus en van 1936 tot 1942 (toen hij overstapte naar 
Philips Research) conservator van het Kamerlingh Onnes Laboratorium, drie dagen na 
de Duitse inval van 10 mei 1940 door De Haas ontboden: of hij hem naar Den Haag 
wilde chaufferen, alwaar de hoogleraar-directeur nuttige adviezen wilde verstrekken 
aan de minister van oorlog of aan de opperbevelhebber der strijdkrachten inzake de 
verdediging van het land. Als lid van de Commissie voor Physische Strijdmiddelen had 
De Haas goede contacten in regeringskringen. Ook beschikte hij over papieren waarmee 
ze de militaire controleposten langs kwamen. Maar eenmaal gearriveerd in Den Haag 
kon het Leidse duo niemand vinden. Wat De Haas precies in de zin had - Casimir had 

14 W.H. Keesom, Helium (Amsterdam 1942). 
15 Over Hans Kramer zie: M. Dresden, H.A. Kramers: Between Tradition and Revolution (New York 1987)-
16 Verslag MBWI 28 januari 1946, NIOD, archief 251b, nr. 421. 
17 luli 1945 onderhandelde Kramers in Londen met Britse en Amerikaanse experts over het in Nederlands-

Indie te winnen thoriumerts en op 16 augustus, tien dagen na Hiroshima, schreef Kramers samen met 
zijn Groningse collega Dirk Coster minister-president Schermerhorn een brief waarin hij de oprichting 
van een comité voorstelde dat de mogelijkheid moest onderzoeken 'de kernenergie van de elementen 
thorium en uranium economisch nuttig te maken". 

18 Dirk van Delft, Heike Kanwriingh Omws: de man van het absolute nulpunt (Amsterdam 2005) 523-536. 
19 C L Gorter, Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1959-1960, 300-303. 
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Wander Johannes de Haas (1878-1960), 
een van de twee directeuren van het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium. 
Foto Leiden Institute of Phvsics. 

geen flauw idee. 'Het zal vast heel slim zijn geweest, maar onder de gegeven omstan
digheden volmaakt onuitvoerbaar.'-" 

Kerstmis 1938 ontdekten de chemicus Otto Hahn, directeur van het Kaiser Wilhelm 
Instituut voor Chemie in Berlijn, en zijn assistent Fritz Strassmann na een serie experi
menten met het beschieten van uranium met neutronen, het verschijnsel kernsplijting. 
Korte tijd later maakten de fysica Lise Meitner (die in Berlijn met Hahn had samen
gewerkt en na het aan de macht komen van Hitler was gevlucht) en haar neef Otto 
Frisch wereldkundig dat bij dit proces relatief veel energie vrijkomt.-' Toen de Delftse 
hoogleraar natuurkunde Eliza Cornells Wiersma-' in Parijs op het College de France 
met zijn Franse collega Frederique Joliot'^ over de implicaties overlegde en na terugkeer 
in Nederland zijn leermeester De Haas inlichtte over de eerste (mislukte) Franse pogin
gen tot het opwekken van een kettingreactie, besefte de laatste direct dat hier een kans 

20 Casimir (n. 1), Het toeval van de werkelijkheid, 234-235. 
21 Otto Frisch, die als fysicus in Londen werkte, bracht in 1938 de kersvakantie door bij zijn tante Lise 

Meitner, die in Stockholm wetenschappelijk onderdak had gevonden. In november dat jaar hadden Hahn 
en Meitner elkaar in het geheim in Kopenhagen bij Bohr ontmoet en een nieuwe serie experimenten 
overlegd. Hahn voerde die in december uit. Omdat gezamenlijk publiceren uitgesloten was, bracht Hahn 
de chemische analyses naar buiten en Meitner de fysische verklaring. 

22 Over Wiersma zie Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-
1945 (Delft 1947) 33-34. Verder: H. Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft (Den Haag, 
1992) 302-305. 

23 Frédéric]ue loliot Curie (1900-1958) deed op het Radium Instituut en vervolgens aan het College de 
France kernfvsisch onderzoek. 
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lag. Hij zocht contact met de minister van Oorlog, zat een dag later aan tafel met minis
ter-president Colijn en in het geheim werd bij de Belgische firma Union Miniere tien ton 
Congolees Yellowcake aangeschaft: het gele poeder dat achterblijft wanneer uit 
uraniumerts (uraanoxide) het aanwezige thorium is afgescheiden.-'' In de zomer van 
1939 werden op het Kamerlingh Onnes Laboratorium 200 vaatjes met het spul bezorgd. 
Ze werden onder toeziend oog van De Haas in de kelder opgesteld. 'Zet ze niet op elkaar 
want dan ploft dat', zou de directeur gekscherend hebben gezegd - een toespeling op 
het principe van de kritische massa bij de atoombom.'"^ Kort voor het uitbreken van de 
oorlog verhuisde het uranium naar Delft, waar het in een kelder werd ingemetseld en 
zo, aldus De Haas, aan de aandacht van de Duitsers 'ontsnapte'.^'' 

Begindagen van de oorlog 
Na het uitbreken van de oorlog, op 10 mei 1940, was het zaak de bezetter niet nodeloos 
voor het hoofd te stoten. Die leek het Kamerlingh Onnes Laboratorium niet slecht 
gezind. De Haas schreef die welwillendheid toe aan een actie van Keesom. Die zou kort 
na de invasie, 'zonder met iemand ruggespraak te houden' geschreven hebben 'naar een 
tiental Duitsche hoogleraren in de physica (o.a. Planck) en hen gevraagd [hebben] of 
zij dachten dat onder de gegeven omstandigheden doorgewerkt zou kunnen worden op 
het Cryogeen lab.'^^ De antwoorden waren bevestigend en 'in vriendschappelijken 
geest'. Keesom, aldus De Haas, had een en ander laten zien aan de 'Sudeten Duitscher' 
Waker von Stokar, een Keulse hoogleraar in de prehistorie die in 1942 op het departe
ment in Den Haag was aangesteld om te onderzoeken hoe de Leidse universiteit kon 
worden omgevormd tot een Duitse 'frontuniversiteit' op militaire grondslag - een plan 
van SS-Oberführer Friedrich Wimmer, commissaris-generaal voor bestuur en justitie 
en tweede man na Seyss-Inquart.-''' Overigens verklaarde De Haas in hetzelfde verhoor 
dat Keesom 'thans' (maart 1945) 'manisch depressief' was, hetgeen hij al jaren geleden 
had zien aankomen aan 'zijn schrift en loop'. 

Op het prikbord van het Kamerlingh Onnes Laboratorium hing al snel het volgende 
briefje: 'Het geheele personeel van het Kamerlingh Onnes Laboratorium wordt met 
klem op het hart gedrukt zich te onthouden van elke handeling, die gericht is tegen de 
bezettende macht, of door deze als zoodanig zou kunnen worden begrepen. [...] Men 
gedrage zich met waardigheid. Op een beleefde vraag, van wien ook, antwoorde men 
beleefd.' En in een vervolgbriefje werd herhaald dat 'elke politieke propaganda, van 
welken aard ook, binnen het laboratorium ten strengste verboden is. Bij overtreding 

24 Zie voor deze episode Jaap van Splunter, Kernsplijting en diplomatie: de Nederlandse politiek ten aanzien 
van de vreedzame toepassing van kernenergie 1939-1957 (Amsterdam 1993) 26-39. Zie in het bijzonder: 
Centraal Archievendepot ministerie van Defensie, Den Haag, Ministerie van Oorlog, 1945-54, LITT P 14 
25/10/45, De Haas aan Prins Bernhard, Bijlage: "Voorgeschiedenis van den aankoop van Uraanoxyde 
zouten', 03/09/45. 

25 Casimir, 203-204. Vanzelfsprekend ging het hier om natuurlijk uranium (in uraanoxide), met een geringe 
fractie splijtbaar uranium-235. 

26 In 1950 is het uraniumoxide met de Britten geruild tegen staven zuiver uraan, dat als splijtstof diende 
voor de Noors-Nederlandse experimentele kernreactor in Kjeller. Twee vaatjes van de oorspronkelijke 
yellowcake gingen naar het natuurkundig laboratorium van de Vrije Universiteit, waar G.J. Sizoo er kern-
h'sisch onderzoek mee deed. 

27 De Haas verklaarde dit op 16 maart 1945 tegenover het Militair Bureau Wetenschappelijke Inlichtingen. 
NIOD, archief 251b, no 412. 

28 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 219-222. Zie ook Dr. A.E. Cohen, 'Frontuniversitat Leiden', 
Nederland in oorlogstijd} (maart 1948). 
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Technici aan het werk bij een cryogene installatie in het Kamerlingh Onnes Laborator ium, 1944. Foto 

Leiden Institute of Physics. 

van dit verbod zullen zeer ernstige maatregelen worden getroffen.'-' Beide oekazes 
waren ondertekend door het directeurenduo Keesom en De Haas. 

Van de hand van adjunct-directeur August Crommelin '" was het volgende briefje: 
'Het is voorgekomen dat aanplakbilletten van de Duitsche overheid beschadigd zijn, 
eveneens dat Duitsche soldaten op straat zijn nageroepen, een en ander door de school
jeugd. Ik verdenk hiervan geen der leerlingen [van de instrumentmakersopleiding van 
het laboratorium], maar wil er toch opmerkzaam op maken dat deze dingen zéér 
gevaarlijk zijn en tot zéér ernstige gevolgen kunnen leiden, niet alleen voor de school
jeugd maar voor de geheele burgerij.' ' ' Eerder had Crommelin de leerlingen op het hart 
gedrukt dat het ten strengste verboden was resten van neergestorte vliegtuigen mee te 
nemen. 

Maatregelen tegen joden bleven niet lang uit. Toen op de universiteit joodse docenten 
en ander joods personeel op 23 november van hun taken werden ontheven, Cleveringa 
drie dagen later zijn protestrede afstak en de studenten in staking gingen, leidde dat 
weer een dag later tot sluiting van de universiteit. Een maand eerder had Crommelin 
aan B&W van Leiden laten weten dat 'geen der leerkrachten der Leidsche Instrument-
makersschool, [...] noch hun echtgenooten of verloofden, noch een hunner beiden 

29 Briefjes aanwezig in het archief van het Huygenslaboratorium te Leiden, map 'War Years' / "School'. 
30 Over August Crommelin (1878-1965) zie bijdrage van |. van den Handel aan het Biografisch Woordenboek 

van Nederland deel 1 (Den Haag 1979) 125-126. 
31 Zie noot 24. 
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ouders of grootouders ooit heeft behoord tot de Joodsche geloofsgemeenschap.''- Maar 
de 'voortreffelijken' leerling-instrumentmaker Henri (Hein) Roos, een slagerszoon uit 
Meppel, was per i september 1942 niet langer op de school welkom omdat joden naar 
joodse scholen moesten. Protest van Crommelin bij het departement dat de Leidse 
instrumentmakerschool uniek was en Hein op dat vlak nergens anders terecht kon, 
haalde niets uit.-'-' Hein belandde in kamp Westerbork en vond 30 september 1942 in 
Auschwitz de dood.''' 

Openblijven tegen de roof 
Verhinderen dat de Duitsers het laboratorium zouden leegroven: dat zag De Haas als 
zijn missie. Toen de Leidse universiteit op 27 november 1940 sloot en op het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium, het instituut voor theoretische natuurkunde incluis, 
de colleges en practica stopten, haastte Crommelin zich te verklaren dat op het labora
torium en de eraan verbonden instrumentmakerschool 'gewoon' werd doorgewerkt. Het 
ging om: 'in het laboratorium al degenen, die, uit welken hoofde ook, een bezoldiging 
ontvangen, en in de school alle leeraren en leerlingen.'" Een levend laboratorium, zo 
was de gedachte, liep veel minder risico te worden ontmanteld. 

Dat het Kamerlingh Onnes Laboratorium open bleef was op zich niet bijzonder: aan 
bijna alle universiteiten in Nederland werd op laboratoria, klinieken en instituten 
gewoon doorgewerkt en bestond er (aanvankelijk) weinig hinderlijke aandacht van de 
bezetter voor het wetenschappelijk onderzoek. Toch was er een verschil. Omdat in 
Leiden de universiteit gesloten was, vervulde het laboratorium geen (academische) 
onderwijsfunctie meer. En de aanwezigheid van (gevorderde) studenten was essentieel 
voor het functioneren van het laboratorium: ze werden ingezet om bij de metingen te 
assisteren. Bovendien speelde vanaf juli 1941 de dreiging van de omvorming van de 
Leidse universiteit tot Frontuniversitat, met alle risico's op het vervangen van hoog
leraren en het omgooien van onderzoeksprogramma's in het licht van de nieuwe orde.̂ ** 

Deze plannen tot nazificering van de Leidse universiteit leidden tot onrust onder de 
docenten en men zon op een tegenactie. Toen de jurist professor R. Kranenburg werd 
ontslagen omdat hij in een boek over administratief recht de nationaal-socialistische 
component geen aandacht had geschonken, was de maat vol. In mei en juni 1942 dienden 
55 hoogleraren en 3 lectoren (op een totaal van 93) evenals de secretaris van Curatoren 
een verzoek in tot ontslag.-'̂  De Haas sloot zich bij die collectieve actie niet aan (even
min als Keesom), terwijl de theoretisch fysici H.A. Kramers (gewoon hoogleraar) en 
H.B.G. Casimir en A.D. Fokker (bijzonder hoogleraar) wel meededen.-'" Later is De 
Haas die weigering tot ontslagaanvraag door collega's aan de Leidse universiteit kwalijk 
genomen. Dat hij bij de Duitsers gedaan kreeg het Kamerlingh Onnes Laboratorium in 
bedrijf te houden, viel eveneens slecht. De Haas verdedigde zich voor de ondervragers 
van het Militair Bureau Wetenschappelijke Inlichtingen met het argument dat hij nu 

32 Ibid. 
33 Brief Crommelin aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, 16 januari 

1942. Archief Huygenslaboratorium, map "War". 
34 http://www.joodsmonumentmeppel.nl/families/roos-s/roos-s.html 
35 Mededeling C A . Crommelin, 28 november 1940. Archief Huygenslaboratorium, map 'War Years'. 
36 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 179-182. 
37 Ibid., 203-206 en 382-383. 
38 Ontslag werd verleend op 28 ianuari 1943 (Kramers) en 25 juni 1942 (Casimir en Fokker). 
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/ a f s c h r i f t 

Der Heiohsjfcomralssar 
für die b e s e t z t e n Kleder-
landlsohen Q-eblete 

Der Generalkommlasar 
für Finanz und Wlrtsoliaft 

Hpt. Abt. FW/sr/Gewl/5/44-A/O. 

Den Haag, den 9.Mal 1944 
Oarel van Ey land t l aan 30 

? e r e e n i g i n g t o t bevorder ing van 
de op le id ing t o t Instrumentmeüter 
Leidsche Instrumentmakersscliool 
L e l d e n 

A n f o r d e r u n 

VB. B r . is. 
:Liito ü'b© '̂* t= 

£-

s y ^ i ^ - t e ^ ^ 

b e s c tl e 1 d 

•iieiBtg»<rig, 

s'haaT 

*̂ïA/ 

loh fordere auf Grund dèr Verordnung des ReicliskoiimiiBBars für 

die besetzten niederlandischen Geblete Kr.139/42 über die Erfassung 

und Anforderung von Gütern (Verordnungeblatt Nr. 139) von der 

Leidsche Instrumentmakersschool,Lelden 

zu Gunsten der Helohsatelle für Hoohfrequenzforschung, vertreten 

duroh Herrn Dr. Boetteher, zur leihweisen Benutzung innerhalb der 

besetzten nlederlandisohen Geblete an: 

1 grosse Prazislonsdrehbank m.elek.Antrleb u.komplettem Zubehör 
4 Normaldrehbèinke 
1 Drehbank grosser Drehhche 

>J 
i-i 

1 Uhrmacherdrehbank 
1 Frasmaeohine 
1 HobelmaBohlne — — 
1 Sagemasohine 

_». 1 grosse Bohrmasohlne 
tv' S*" 1 Sohwabbel 
' , "' 1. Sohlelfeinriohtung 

f%^ -• 1 Bleohwalze 
1 Lasohapparat 

*«<»'vt g komplette Satze Gewindebohrer 
"^i'i^^f 2 „ „ Gewlndeschnelder 

2 „ „ Spiralbohrer 
^ • „ „ Regelbohrer--—— 
SO Drehstahle 
10 Schraubstüoke (_, 
1 Handschmiede mit Zubehör «ai>̂  
1 Schmledegeblase 
2 Satze Feilen 
2 „ Sohraubenzleher 
2 „ Sohlelf- und Abziehsteine 
SO Zangen versohledener Grosse 
3 Bleohsoheren 
3 Metallhandsagen 
1 Holïrzange 
10 Hammer 

mlt Zubehör 

Brief van 9 mei 1944 waarin de inventaris van de Leidseinstrumentmakersschool wordt gevorderd. 

Bron: Archief Leiden Institute of Physics. 
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eenmaal een grotere verantwoordelijkheid droeg dan andere hoogleraren. 'Als hij sloot, 
was er bij hem voor 6 3 7 ton te stelen.'" 

Daarbij doelde hij op de inventaris van het Kamerlingh Onnes Laboratorium. De 
Haas wist de Duitsers ervan te overtuigen dat de Leidse instrumentmakerschool was 
vergroeid met het laboratorium: de leerlingen (ten tijde van de oorlog circa honderd) 
werden ingeschakeld bij natuurkundige proeven, ze kregen les van technici en assisten
ten in dienst van het laboratorium (naast praktijk ook theorie) en de ambiance van het 
laboratorium (glasblazerij, elektrische installaties, tekenkamer, werkplaatsen, etc.) 
stond garant voor een veelzijdige opleiding.''" 

Het openhouden van de Leidse instrumentmakerschool, hoofdleverancier van bekwame 
vaklieden op het gebied van instrumentmaken en glasblazen, impliceerde daarmee 
automatisch het openhouden van het Kamerlingh Onnes Laboratorium. Zelfs kreeg De 
Haas het bij het departement gedaan dat hij vier nieuwe wetenschappelijk assistenten 
mocht aanstellen.+' En dus gingen de 'blauwe jongens', zoals de leerling-instrument-
makers vanwege de kleur van hun werkkleding heetten, in de oorlog gewoon naar 
school, wat het voordeel had dat ze gevrijwaard waren van de Arbeitseinsatz. Ook ver
klaarde De Haas 'wederrechtelijk papieren te hebben afgestempeld' opdat zijn 'assistenten 
bij razzia's vrijuit gingen'."•-

De Haas' solistische optreden richting de regering zette zijn verhouding met Casimir 
onder druk. Die 'eigen lijn', aldus de conservator, 'bracht me soms in een wat pijnlijke 
positie in faculteitsvergaderingen, waar De Haas zelden verscheen en ik zijn gezichts
punt moest verdedigen.'••-' Daar kwam bij dat De Haas, die zich in het najaar van 1940 
ziek had gemeld, bij terugkeer de door Casimir voorgestelde onderzoeksplannen zonder 
enig overleg van tafel veegde. Gefrustreerd vertrok Casimir april 1942 naar Philips. De 
Haas van zijn kant meende dat Casimir hem, toen hij ziek op de Veluwe zat, niet ade
quaat had voorgelicht. Hij verweet zijn conservator op het lab 'de baas te willen spelen', 
en ook dat hij op Philips de leiding van de röntgenafdeling op zich genomen had, in 
het volle besef dat deze 'vrijwel uitsluitend voor de Duitsers moest werken'.'*'* 

Nadat De Haas de kaart van de instrumentmakerschool had gespeeld om te beletten 
dat het Kamerlingh Onnes Laboratorium in zijn functioneren werd aangetast, was het 
zaak te verhinderen dat de sluiting van de Leidse universiteit het laboratorium - 'in 
zijne richting het grootste en best geoutilleerde ter wereld' - blijvend van studenten zou 
beroven. 'Het is niet een Leidsche maar eene nationale zaak dit laboratorium voor 
wegkwijnen en sterven te behouden', aldus de hoogleraar-directeur in een notitie. 'En 
dit gevaar bestaat. Waar van bovenaf het wetenschappelijk personeel betrekkingen 
vindt in den lande, terwijl van onderen af geen toevoer kan plaats grijpen is een groot 
Laboratorium als het Kamerlingh Onnes Laboratorium onherroepelijk gedoemd te 
sterven. Nu reeds hangt een geest van diepe malaise over het laboratorium.'''^ 

De oplossing zocht De Haas in samenwerking met Delft. Met ingang van september 
1942 werd het Kamerlingh Onnes Laboratorium onder het gezag geplaatst van de 

39 Verslag verhoor De Haas door MBWI in Londen, 23 maart 1943. NIOD, archief 251b, no 403. 
40 Van Delft (n. 18), Heike Kamerlingh Onnes, 298-313. 
41 Persoonlijke mededeling (brief 23 april 2005) dr. H.P.R. Frederikse, één van die vier assistenten. 
42 Zie noot 39. 
43 Casimir (n. 1), Het toeval van de werkelijkheid, 237-238, 
44 MBWI-rapport over De Haas, NIOD, archief 251b, no 387. 
45 Notitie W.I. de Haas (ongedateerd), archief Huygenslaboratorium, map correspondentie De Haas. 
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Technische Hogeschool aldaar. Als extra argument om voor Delft te kiezen voerde De 
Haas aan 'het niet te betwisten feit, dat de Universitaire instellingen veel minder in het 
volk leven, dan die der T.H.' 'Ik zoude in het onderzoekingswerk geplaatste Delftsche 
studenten in het Leidsche laboratorium het beste kunnen vergelijken met het uitzaaien 
van ander zaad dan gewend op een goeden ouden akker. [...] Ik acht dit voorstel 
daarom zoo vruchtdragend, omdat bij den terugkeer van het Kamerlingh Onnes 
Laboratorium [na de oorlog] naar zijn Leidsche geboortegrond, twee verschillende 
wijzen van natuurkundig en van natuurkundig-technisch denken elkaar hebben leren 
kennen.'-*'' In de onderhandelingen met Leiden toonde Delft zich 'weinig toeschietelijk' 
en De Haas' indruk was er 'een van onaangenaamheid'. ' ' ' Maar dankzij de Delftse 
hoogleraar natuurkunde E.C. Wiersma, die bij De Haas was gepromoveerd en het 
Leidse laboratorium als zijn broekszak kende, kwam de door De Haas bepleite samen
werking toch van de grond. 

- In de praktijk kwam het erop neer dat Wiersma aan het hoofd van het Kamerlingh 
Onnes Laboratorium kwam te staan. Maar de titel van directeur bleef voorbehouden 
aan De Haas en Keesom. Zij regelden financiële zaken en deden voorstellen aan cura
toren aangaande begrotingen, benoemingen, etc. Om hun wetenschappelijke werk te 
kunnen continueren kregen ze ieder drie assistenten en een eigen technicus. Alle 
overige assistenten waren voor Wiersma, voor onderzoek en voor hulp aan Delftse stu
denten.-**^ 

En zo kon het Kamerlingh Onnes Laboratoriurn door draaien. Vrijwel wekelijks was 
er vloeibaar helium voor lage temperaturenonderzoek op het gebied van thermo
dynamica (groep Keesom) en van de elektrische en magnetische eigenschappen van 
(supergeleidende) metalen (groep De Haas). Tientallen artikelen vonden hun weg naar 
zowel het huistijdschrift Communications als naar Physica - omdat de redactie in de 
slotfase van de oorlog ophield te functioneren verschenen artikelen die na 1943 werden 
aangeboden pas in 1946. Omdat een deel van het onderzoek 's avonds of 's nachts 
plaatsvond (tegen trillingen door passerende auto's e.d.) regelde De Haas speciale 
passen zodat de betrokken assistenten en technici ook in spertijd (na 10 uur 's avonds) 
over straat konden.-*^ 

Maar de oorlog eiste zijn tol. Het kwam regelmatig voor dat onderzoeksassistenten, 
technici of leerling-instrumentmakers 's middag vrij namen om boerderijen en zwarte 
markten af te stropen op zoek naar voedsel. Er kwam gebrek aan gas en elektriciteit en 
in de zomer van 1944 viel het laboratorium stil. De Haas was toen naar Engeland uit
geweken (voor details zie verderop) terwijl Wiersma in het voorjaar van 1944 was uit
geschakeld door ernstige gewrichtsreumatiek, om na een ziekbed van enkele maanden 
op 31 juli te overlijden. Het waren adjunct-directeur Joost van den Handel (per 1 janu
ari 1944 benoemd tot opvolger van Crommelin) en theoreticus Hans Kramers die het 
laatste oorlogsjaar de zorg over het laboratorium op zich namen. 

46 Ibid. 
47 W ) . de Haas aan H.B. Dorgerlo (rector T.H. Delft), 11 december 1942, archief Huygenslaboratorium, map 

'correspondentie W.I. de Haas'. 
48 Beschikking O.W.K. nr. 241, 29 augustus 1942. Archief Huygenslaboratorium, map 'correspondentie W.I. 

de Haas'. Onder deze Delftse studenten bevonden zich nauwelijks uitgeweken Leidse studenten: de 
Technische Hogeschool verschilde wezenlijk van een universiteit. 

49 Aanvraag van 11 februari 1942. Archief Huygenslaboratorium, map 'correspondentie W.). de Haas'. 
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Vordering met gebreken 
Intussen waren aan Duitse zijde diverse varianten over tafel gegaan om specifiek het 
'beroemde' Kamerlingh Onnes Laboratorium op een of andere wijze 'de Duitse zaak' 
ten goede te laten komen.'^" Het begon met een bezoek aan het laboratorium van de 
chemicus en SS-Obersturmführer Alfred Böttcher, februari 1943. Böttcher kreeg des
gevraagd van De Haas op het Kamerlingh Onnes Laboratorium een rondleiding. Maar 
zijn verzoek om op het lab te mogen werken, wimpelde De Haas a f - waarna Böttcher 
zijn toevlucht nam tot het Anorganisch Chemisch Laboratorium. ' ' Juni 1943 stelde 
Böttcher aan zijn toenmalige baas president Abraham Esau van de Physikalisch-
Technische Reichsanstalt (PTR) in Berlijn voor het Kamerlingh Onnes Laboratorium 
aan de Duitse wetenschap ter beschikking te stellen, in het bijzonder de Hochfrequenz-
forschung^^ In Apeldoorn (in antwoord op de dreiging van een geallieerde invasie 
vanuit zee de nieuwe locatie van het departement voor Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van secretaris-generaal J. van Dam en het Generalkoinmisariat 
van Wimmer) ventileerde Ministerialrat Dr. Heinrich Schwarz vergelijkbare ideeën. Het 
laboratorium zou zijns gelijke in Duitsland niet hebben. 'Das Institut in Leiden', aldus 
Schwarz op 24 juni 1943 aan Wimmer, 'muss daher als kriegswichtig ersten Ranges 
bezeichnet werden.'" 

Böttcher kreeg de opdracht een inventarisatie te maken van in het Kamerlingh Onnes 
Laboratorium aanwezige apparatuur alsmede van het lopende onderzoek. In de Duitse 
bureaucratie circuleerden plannen om het Leidse personeel vrijstelling van Arbeits
einsatz te verlenen. Reden: 'Das Institut wird in allernachster Zeit eine geheime 
Reichssache.'''* In mei 1944 is Böttcher ook in het laboratorium van Sizoo aan de Vrije 
Universiteit op zoek gegaan naar bruikbare apparatuur. Vooral de daar aanwezige neu
tronengenerator had zijn interesse - voordat het apparaat werd afgevoerd werd het 
door VU-technici onbruikbaar gemaakt door delen van het hoogvacuüm-gedeelte in te 
vetten. Overigens koos Sizoo om inbeslagname van zijn apparatuur te verhinderen een 
vergelijkbare taktiek als De Haas in 1942 in Leiden: om het scheikundig en natuur
kundig laboratorium aan de De Lairessestraat voor sluiting en overname door de 
Duitsers te behoeden droeg hij het over aan de Delftse stichting voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO. Zo kon het wetenschappelijk onderzoek van 
de hoogleraren en hun assistenten doorgang vinden en een analistencursus diende als 
dekmantel voor onderwijs aan groepjes studenten." 

Regelmatig kreeg Leiden Duits bezoek. In Duitsland rnocht door de geallieerden 
steeds meer kapotgebombardeerd worden zodat onderzoeksinstituten steeds moeilijker 
aan spullen konden komen, de Duitse bezettingsmacht in Nederland bleef erbij dat 
Nederlandse universitaire instellingen daar niet voor moesten opdraaien maar intact 
dienden te blijven. Voorjaar 1944 verbood Wimmer expliciet het vorderen van spullen 

50 Karel Berkhuysen, 'Het Duitse laboratorium in Doetinchem', Jaarboek Achterhoek en Liemers 29 (2006) 
36-56. 

51 Verslag MBWI-verhoor W.|. de Haas in Londen, 16 maart 1945. NIOD, archief 251b, no 412. 
52 Böttcher aan Esau, 20 iuni 1943. NIOD, archief 20, map 558. Esau was in 1939 een van de initiatiefnemers 

van de 'Uranverein'. 
53 Schwarz aan Wimmer, 24 juni 1943. NIOD, archief 20, map 558. 
54 Von Stokar aan Ammelung, 15 juli 1943. NIOD, archief 20, map 558. 
55 Gjalt Zondergeld, Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting (Zoetermeer 2002). 

167-172. Zie ook Ab Flipse, 'Hier leert de natuur ons zelfden weg'. Een geschiedenis van Natuurkunde en 
Sterrenkunde aan de VU (Zoetermeer 2005) 99-104. 
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uit Leidse laboratoria.'*" Wel gaf hij PTR-baas Esau toestemming om in Arnhem (later 
gewijzigd in Doetinchem) een Duits onderzoeksinstituut in te richten voor 'kriegs-
wichtige Angaben', met inzet van apparatuur uit het Kamerlingh Onnes Laboratorium. 
Een plan dat in mei werd doorgevoerd. 

Op 5 mei werd de leiding van het Kamerlingh Onnes Laboratorium ingelicht. Een 
dag later kwam Böttcher langs en stelde een lijst op van te vorderen instrumenten en 
apparatuur.'" De spullen, aldus de vordering, werden geleend en zouden niet op trans
port naar Duitsland gaan.'* De lange lijst desiderata bevatte onder meer twee grote 
elektromagneten, een kwarts- en een glasspectrograaf, een hoogspanningsgenerator, 
pompen en allerlei gereedschap uit de werkplaatsen, waaronder boren en draaibanken. 
Op het departement in Apeldoorn protesteerde Van Dam krachtig tegen de vordering. 
In een brief aan Wimmer stelde hij dat de lijst goed was voor de 'complete inrichting 
van een zo goed als de gehele fysica omvattend laboratorium'.'"^ Ook hekelde hij het 
opnemen van instrumenten van 'historische betekenis', die in 'beslissende experimenten' 
een rol hadden gespeeld. De vordering, aldus Van Dam, was zo stevig dat bij heropening 
van het laboratorium door gebrek aan materiaal geen sprake kon zijn van propedeutisch 
onderwijs aan studenten in de natuurwetenschappen en de geneeskunde. En hij ver
volgde: 

Het Kamerlingh Onnes Laboratorium met de eraan verbonden instrumentmakerschool is een volstrekt 

uniek instituut van wereldfaam dat het Nederlandse volk met recht en vol trots als een culturele ver

worvenheid ziet. Niet alleen in Nederland maar in gans het Germaanse Rijk representeert het een 

culturele waarde van de eerste rang. Het Kamerlingh Onnes Laboratorium behoort tot de instituten 

waar de laatste jaren ononderbroken waardevolle wetenschappelijke prestaties zijn verricht. De eraan 

verbonden hoogleraren en het verdere personeel, ook de instrumentmakerschool, hebben zonder uit

zondering volkomen loyaal hun plicht vervuld en bovendien is het sinds september 1942 officieel 

ingeschakeld bij het onderwijs aan de Technische Hogeschool Delft.'"' 

Na nog te hebben opgemerkt dat de vordering in tegenspraak was met de belofte het 
werk op het Kamerlingh Onnes Laboratorium niet te hinderen, besloot Van Dam door 
uit te spreken dat hij 'medewerking aan doorvoering van de maatregel jegens het 
Nederlandse volk en zichzelf onmogelijk kon verantwoorden'. 

Het hielp niets. Op 2 juni kreeg Wiersma te horen dat de vordering 'in haar geheel 
van kracht bleef'.*' Op 15 juni volgde er in Apeldoorn op het kantoor van Wimmer 
overleg tussen de betrokkenen. Omdat De Haas zojuist naar Engeland was uitgeweken 
en, zoals eveneens eerder opgemerkt, Wiersma en Keesom ziek waren, behartigde 
Kramers de belangen van het Kamerlingh Onnes Laboratorium. Op tafel lag een lijst 
met lopende wetenschappelijke onderzoekingen op het laboratorium.*- Von Stokar, die 
in Leiden was wezen kijken, vond de omvang van die lijst - bijna veertig projecten -

56 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 291. 
57 Ook het Leidse Anorganisch Chemisch Laboratorium en het Natuurkundig Laboratorium van de Vrije 

Universiteit in Amsterdam dienden spullen af te staan, 
58 Idenburg, 291-292. 
59 Brief Van Dam aan Wimmer, 13 mei 1944. Geciteerd in Idenburg, 292-293. 
60 Ibid. 
61 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 293. 
62 De lijst is aanwezig in het archief van het Huygenslaboratorium, map "correspondentie E.C. Wiersma'. 
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maar verdacht: bij zijn bezoek had hij 'nooit zoveel mensen' gezien.*' Zijn opmerking 
dat de interesse van het ministerie van propaganda zich zou beperken tot een project 
van J. Kistemaker betreffende het kromtrekken van fotografische platen tijdens het 
ontwikkelen, was naar alle waarschijnlijkheid cynisch bedoeld. Want hij vervolgde: 'In 
geen geval is het fotografische werk of welk project ook kriegsentscheidend [...] hoog
stens kriegswichtig.' Dit in reactie op een brief uit Berlijn waarin een zekere dr. Max 
Winkler, die zei door Goebbels gevolmachtigd te zijn, ervoor pleitte de vordering van 
het Kamerlingh Onnes Laboratorium in te trekken.*'* In het verslag*' van het overleg 
van 15 juni is 'kriegs' in /crieg5H'ic/if/g doorgestreept. Van Dam mocht in Apeldoorn het 
laboratorium als 'nationaal heiligdom' betitelen, Kramers mocht de wetenschap 'een 
roos op een mesthoop' noemen die, 'eenmaal beschadigd zich niet meer zo eenvoudig 
zal ontvouwen',** en er mocht aan Duitse zijde achter de schermen een flink robbertje 
zijn gevochten, de uitkomst was dat er onverkort werd gevorderd. 

Zelfs Werner Heisenberg, Duitslands beroemdste theoretisch fysicus en inmiddels in 
Berlijn belast met het ontwikkelen van kernenergie, kon daar geen verandering in bren
gen. Heisenberg had in het kader van een culturele uitwisseling Nederland in oktober 
1943 een week bezocht.*' Kramers regelde het programma, dat sterk wetenschappelijk 
getint was en vooral bestond uit ontmoetingen met Nederlandse theoretisch fysici. In 
Leiden ontmoette Heisenberg op het Kamerlingh Onnes Laboratoriurn Casimir (uit 
Eindhoven overgekomen), Keesom en Kramers. Hij gaf er een colloquium over elemen
taire deeltjes. Beweringen als zou hij er hebben gewerkt en toen zijn ogen goed de kost 
hebben gegeven, opdat de aanstaande vordering van instrumenten zou aansluiten bij 
het Duitse kernenergieprogramma,*** missen iedere grond. 

In werkelijkheid heeft Heisenberg zich juist ingespannen die vordering te verhin
deren. Op het eind van zijn weekje Nederland pleitte hij tijdens een visite bij Seyss-
Inquart voor het voortbestaan van het Kamerlingh Onnes Laboratorium. En op 20 juni 
1944, toen de vordering nabij was, liet hij een betrokkene weten dat het Kamerlingh 
Onnes Laboratorium "s werelds toonaangevende instituut voor koudeonderzoek' was. 
De speciale apparatuur aldaar 'liet zich eenvoudigweg niet verplaatsen' en 'weder
opbouw elders zou jaren vergen'. In Duitsland mocht inmiddels aan van alles en nog 
wat gebrek zijn, toch was het evengoed 'onwenselijk' om standaardspullen te vorderen 
en zo het Leidse instituut alsnog lam te leggen. 'Dat zou in de wetenschappelijke wereld 
enorm opzien baren', aldus Heisenberg, 'en in propagandistisch opzicht voor Duitsland 
nadelig uitpakken.'*^ 

Ook het overleg dat Kramers op 20 juli met Böttcher voerde, en waarin aan de orde 
kwam dat de vordering geen van de onderwerpen op de lijst met onderzoeksprojecten 
volkomen mocht frustreren maar hoogstens in enkele gevallen tot 'draaglijke vertragin
gen' zou leiden,'" kon niet verhinderen dat de zware elektromagneten en andere essen
tiële apparatuur werd afgevoerd. Wel speelde de zaak inmiddels al zo lang dat Leiden 
ruim de tijd had gehad om van alles voor de Duitsers te verbergen. Kleinere stukken 

63 Von Stokar aan Wimmer, 7 juni 1944. NIOD, archief 20, map 558. 
64 Winkler aan Fischböck, 17 mei 1944. NIOD, archief 20, map 558. 
65 Verslag bijeenkomst te Apeldoorn op 15 juni. NIOD, archief 20, map 558. 
66 Ibid. 
67 David C. Cassidy, Uncertainly: The Life and Science of Werner Heisenberg (New York 1992) 470-473. 
68 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 291. 
69 Heisenberg aan Fischböck, 20 juni 1944, NIOD, archief 20, map558. 
70 Verslag bespreking Kramers met Böttcher en Grünwald, 10 juli 1944. NIOD, archief 20, map558. 

259 



Dirk van Delft 

Prof.dr. E.C. Wiersma (rechts), prof.dr. H.A. Kramers (midden) en dr. J. de Boer in het Kamerlingh Onnes 
Laboratorium, 1944. Foto Leiden Institute of Physics. 

werden bij technici en assistenten thuis ondergebracht, de grotere (waaronder de rönt-
geninstallatie, hoogspanningsgenerator en de kwartsspectrograaf) werden versleept 
naar locaties als het Gravensteen, het Museum voor Volkenkunde, een garage, een 
kaarsenfabriek of de rijwielbergplaats in de Nonnensteeg.' ' Bij een beperkte navorder
ing gingen op 5 december 1944 nog een paar zaken verloren, waaronder een draaibank. 
Later heeft Kistemaker verklaard dat Böttcher een oogje had toegeknepen. 'Een ieder 
van ons begreep toen dat hij ons trachtte te helpen, voor zover dat in zijn vermogen 
lag. Een capabel f^'sicus als hij kan men geen knollen voor citroenen verkopen in zijn 
eigen vakgebied.'''' Na de oorlog wist de conservator van het Anorganisch Chemisch 
Laboratorium de belangrijkste geroofde - en inmiddels naar Duitsland overgebrachte" 
- instrumenten terug naar Leiden te krijgen.7+ 

Verzetsactiviteiten 
De Haas en Crommelin waren er vanaf het begin van de oorlog op uit de Duitsers toch 
vooral geen aanleiding te geven zich tegen het laboratorium te keren. Dat neemt niet 

71 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 412. 
72 Nawoord van I. Kistemaker in Michel Bar-Zohar, De jacht op de Duitse geleerden 1944-1960 (Utrecht/ 

Antwerpen, 1967) 271. 
73 Kort voor het in een kweekschool in Doetinchem ondergebrachte laboratorium door geallieerde vlieg

tuigen werd vernietigd, na een tip van het verzet, was het overgeplaatst naar een locatie in Duitsland. 
74 I. van den Handel aan mevr. Idenburg, 18 juni 1947. Archief Huygenslaboratorium, map 'War'. 
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weg dat in het Kamerlingh Onnes Laboratorium verzetsactiviteiten plaatsvonden, 
vooral gedurende de laatste oorlogsjaren, waarvan ze (ten dele) moeten hebben 
geweten. Een volledig overzicht is moeilijk te reconstrueren: hoe minder mensen ervan 
wisten, hoe veiliger voor de betrokkenen. Niettemin, het laboratorium, waar bijna hon
derd en vijftig man aan wetenschappelijk personeel, technici en leerling-instrumentma
kers werkte, was een ideale plek om onopvallend bijeen te komen en alle uitbreidingen en 
uitbouwtjes die in de loop der jaren aan het hoofdgebouw waren vastgeplakt hadden 
een labyrint opgeleverd waarin het gemakkelijk schuilen was. 

In dat labyrint onderzocht de Delftse student R. Kollewijn^' in overleg met De Haas 
en Wiersma een methode om valse persoonsbewijzen te maken die ook in ultraviolet 
licht niet van echt te onderscheiden waren. Ook deed KoUewijn proeven met het ver
vaardigen van springstoffen. Anderen experimenteerden met toestelletjes waarmee in 
korte tijd langs chemische weg tralies vielen te slechten, of maakten droogstempels. Er 
was een radio en een drukpers. Wiersma was betrokken bij meerdere verzetsgroepen 
die het laboratorium als uitvalsbasis gebruikten.'* Ook woonden in het laboratorium 
joodse onderduikers. Na de sluiting in september 1944 kregen ze gezelschap van zo'n 
tien jonge stafleden en studenten die de Arbeitseinsatz wilden ontlopen - brandstof bij 
de vleet en De Haas' werkvertrek deed dienst als huiskamer.^-' 

Cellastic 
Na de oorlog kwam de Haas in moeilijkheden vanwege zijn activiteiten in 1943-1944 
voor de organisatie Cellastic. Deze in 1937 opgerichte handelsmaatschappij onderzocht 
octrooien op bruikbaarheid voor de Duitse oorlogsindustrie en had daartoe een bureau in 
Parijs rnet enkele tientallen medewerkers. In de praktijk ging het om industriële spionage. 
Om naar buiten toe niet te veel argwaan te wekken maakte Cellastic gebruik van niet-
Duitse medewerkers uit wetenschappelijke kringen die behalve het beoordelen en in 
het Duits vertalen van octrooien ook onderzoekslaboratoria bezochten. 

De Haas was in 1943 benaderd door Cellastic-directeur H.W.F. Kleiter, een (naar 
eigen zeggen) tot Nederlander genaturaliseerde Zuid-Afrikaan (met 'het gebruinde 
uiterlijk van een zeeman') en Duits spion. Kleiter had een introductiebrief bij zich van 
de Duitse bankier annex spion Alfred Flesche, die De Haas persoonlijk kende als mede
commissaris bij het Amsterdams koeltechnische bedrijf Carp. Flesche, in 1933 als 
geheim agent naar Nederland gestuurd om onder andere informatie over de waterlinie 
naar Duitsland door te spelen, had bemiddeld toen De Haas' zoon in Amsterdam van
wege hulp aan joden was opgepakt. J. de Boer, een technisch medewerker van Carp, 
waarschuwde De Haas tegen Cellastic zodra hij hoorde dat Kleiter erachter zat: 'Man, 
begin er dan niet aan, die Kleiter kon wel eens net zo'n schooier voor Frankrijk zijn als 
Flesche voor Nederland is geweest.''"'' Ook de bankier-zeiler J.R. Carp zou De Haas voor 
Kleiter ('een Duitse spion en een schurk') waarschuwen.'"^ 

75 In november 1944 is Kollewijn in Delft bij een overval gearresteerd en aan zijn verwondingen bezweken. 
76 Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945 (Delft 1947) 

77 Idenburg (n. 8), De Leidse Universiteit, 416. Tot de onderduikers behoorden o.a. Dick ter Haar, Jan Berend 
Westerdijk, Lothar en Marion Mayer en Hans Frederikse (persoonlijke mededeling Hans Frederik,se). 

78 Rapport MBWI. NIOD, archief 251b, nr. 45. 
79 Ibid., nr. 36. 
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Niettemin ging De Haas met Cellastic in zee. De uitstekende vergoeding - 300 gulden 
per maand terwijl ook reis- en verblijfskosten van De Haas' echtgenote werden vergoed 
- hebben daar zeker in meegespeeld, alsmede het avontuurlijke aspect van het geheel. 
Driemaal is De Haas samen met zijn vrouw naar Parijs"" geweest: in oktober 1943 en in 
januari en april 1944. Eind mei vluchtten ze, na consultatie van de Nederlandse regering 
in ballingschap,**' naar Zwitserland, vanwaar het paar doorreisde naar Londen. Eind 
1943 en begin 1944 had De Haas al tweemaal geprobeerd per boot naar Engeland uit te 
wijken,**- om 'verschillende door hem gedane uitvindingen ter beschikking van de geal
lieerden te stellen'.'*-' 

In Londen is De Haas ondervraagd door het Militair Bureau voor Wetenschappelijke 
Inlichtingen, in bijzijn van de (van origine Leidse) fysicus Samuel Goudsmit. Die had in 
het kader van de Alsosmissie direct achter het geallieerde front inlichtingen verzameld 
omtrent het Duitse kernenergieprogramma en was in Parijs op een verlaten Cellastic-kan-
toor gestuit."** Pas na aandringen van Goudsmit begon De Haas over Cellastic, zonder 
namen van andere betrokken Nederlanders te noemen."' 

In Parijs heeft De Haas geprobeerd een door hem gedane uitvinding voor het drogen 
van gras aan Cellastic te verkopen. In zijn positie als directeur van het vermaarde 
Kamerlingh Onnes Laboratorium kon hij gemakkelijk afspraken maken met laborato
ria. Ook bezocht hij Joliot op diens privé-adres. Later zou deze tegenover het Militair 
Bureau Wetenschappelijke Inlichtingen verklaren dat hij De Haas van voor de oorlog 
kende en nooit een collaborateur in hem had gezien. Bij zijn bezoek had de Neder
lander'anti-Duitse en anti-nazigevoelens niet onder stoelen of banken gestoken'.*** 

Een van De Haas' taken bij Cellastic was het aanleveren van een jonge Nederlandse 
fysicus. Na een paar keer bot te hebben gevangen hapte Jaap Kistemaker, in 1942 
benoemd tot assistent van Keesom, toe. Het honorarium van 5000 franc (zijn vrouw 
ontving 125 gulden per maand) en het vrij reizen naar Parijs waren te aanlokkelijk. 
Kistemaker verbleef februari en maart 1944 in totaal drie weken op het Cellastic-kan-
toor waar hij patenten vertaalde op het gebied van autokoplampen, elektronenmulti-
plicatoren en hogedrukkwiklampen.**' Daarnaast maakte hij uitstapjes naar industriële 
laboratoria. Zo wist hij bij Georges Claud, directeur van Air Liquide en een bekende 
van het Leidse cryogene bedrijf, een hoeveelheid heliumgas voor Leiden los te peuteren. 
Terug van zijn eerste bezoek aan Parijs rapporteerde Kistemaker aan De Haas dat het 
op Cellastic niet pluis was. Ook lichtte hij Wiersma in, die via zijn contacten in het 
verzet informatie zou doorspelen naar Londen.'*'* 

Zag Kistemaker zijn handelen als een typisch geval van contraspionage, het MBWI 
maakte een andere analyse. 'Kistemakers observaties jegens Duitse superieuren en col-

80 Behalve De Haas en Kistemaker waren ook de Amsterdamse chemicus I. Ketelaar en |. W. Zwartsenberg 
in dienst van Cellastic. 

81 Tegenover het MBWI verklaarde ir. J.Th. Tromp, oud-minis ter van Waterstaat, dat inderdaad met de 
regering in ballingschap in Londen over de overkomst van De Haas overleg is gepleegd en waarin deze 
ten slotte adviseerde De Haas 'de pilotenweg', dus over land, te laten volgen. NIOD, archief 251b, nr. 371. 

82 MBWI-verhoor De Haas in Londen, 16 maart 1945. NIOD, archief 251b, nr. 426. 
83 Verklaring W.H.D, Nolen aan MBWI, 28 juli 1945. NIOD, archief 251b, nr. 379. 
84 Samuel A. Goudsmit, Alsos (New York 1947) 43-45. 
85 Zie noot 82. 
86 P. Lafitte aan I. van Ormondt , 8 november 1945. NIOLX archief 251b, nr. 82. 
87 MBWI-rapport. NIOD, archief 251b, nr. 433. 
88 MBWI aan mr T. Cleveringa, secretaris zuiveringscommissie voor de studenten der RUL. NIOD, archief 

251b, nr. 233. 
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lega's, alle leden van de Duitse Wehrmacht, en zijn Fransche collega's, overwegend col
laborateurs, waren zeer weinig waard. Hij zegt [in Parijs] een zeer interessante tijd te 
hebben gehad. Hij was kennelijk ingepalmd door de gulheid der heren die hem ook 
meermalen "bij vergissing" te veel salaris uitbetaalden.'""* Kistemaker mocht zijn 
wantrouwen aan De Haas hebben gerapporteerd, 'toch blijft de indruk bestaan dat hij 
ter wfille van het zeer aangename leven in Parijs niet de houding heeft aangenomen die 
men van een goed Nederlander mag verwachten als zijn ontwikkeling en intelligentie in 
aanmerking worden genomen.^" Goudsmit kwam tot een vergelijkbare conclusie - iets 
waar Kistemaker, die later naam zou maken als degene die in 1952 het Amerikaanse 
monopolie op het produceren van verrijkt uranium doorbrak en aan de wieg stond van 
de ultracentrifuge, zich zeer aan heeft geërgerd.'' 

Conclusie 
Hoe moeten we het handelen in oorlogstijd van Wander Johannes de Haas plaatsen? 

Zijn idee dat het Kamerlingh Onnes Laboratorium zich het beste tegen roof van instru
menten en apparatuur kon beschermen door open te blijven, lijkt juist te zijn geweest. 
De Haas' tactiek orn in 1942 zijn laboratorium onder te brengen bij de TH Delft vond 
in een jaar later aan de VU navolging toen Sizoo het zijne bij TNO parkeerde. De 
bezetter heeft zich niet of nauwelijks met het Leidse laboratorium bemoeid. Pas op het 
eind van de oorlog zijn spullen verloren gegaan, en dan slechts in beperkte mate. Tot 
die tijd was er volop fundamenteel onderzoek en vloeibaar helium was tot ver in 1944 
beschikbaar. 

Om zijn strategie te doen slagen stelde De Haas zich ogenschijnlijk welwillend jegens 
de bezetter op. Dat ging zo ver dat op het departement voor onderwijs Van Dam, toen 
in mei 1944 de vordering zich alsnog aandiende, zich verzette en daarbij verwees naar 
de loyale houding die De Haas en de zijnen steeds had ingenomen - een twijfelachtig 
compliment van een pro-Duits bestuurder.**' Maar van de directe collega's op het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium heeft voor zover bekend niemand De Haas ooit 
Duitse sympathieën verweten. Van de verzetsactiviteiten die zich gedurende de oorlogs
jaren in het laboratorium afspeelden heeft hij ten dele geweten. Kortom, hij lijkt tactisch 
handig te hebben geopereerd. 

Wat betreft Cellastic: daar lijkt De Haas' handelwijze vooral ingegeven door een zucht 
naar avontuur en nieuwsgierigheid. Ook geldelijk gewin speelde een rol. In het geval 
van Kistemaker lag dat niet anders. Dat Kistemaker tijdens de oorlog zich ten behoeve 
van de Duitsers met uraniumonderzoek heeft ingelaten, zoals de journalist Wim 
Klinkenberg beweerde, mist iedere grond.'' Het Militair Bureau voor Wetenschappelijke 
Inlichtingen was hard in zijn oordeel over het handelen van het duo en stond verbaasd dat 
De Haas' staking zo snel werd opgeheven. De Haas daarentegen voelde zich onheus beje
gend en toonde zich zeer verbolgen over de 'onrechtvaardige behandeling' die hem ten 
deel viel.'*'* Hij had slechts inlichtingen willen verzamelen, en had Londen laten weten 

89 Ibid. 
90 Ibid, 234. 
91 Mark Traa, "Cellastic, reconstructie van een affaire'. Wetenschap, Cultuur en Samenleving (maart 1996) 31-

40. 
92 Zie noot 49. 
93 Wim Klinkenberg, De ultracentrifuge 1957-1970 (Amsterdam 1971). 
94 NIOD, archief 251b, nr. 353. 
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graag over te komen om zijn uitvindingen ten goede te laten komen aan de geallieerde 
oorlogsindustrie. Of die uitvindingen van enig belang waren, valt te betwijfelen: er is 
niets van vernomen. 

Realiteitszin was De Haas soms vreemd en zijn verongelijkte, bittere houding van na 
de oorlog is voor een deel daar op terug te voeren. Toen de staking van zijn hoog
leraarschap in november 1945 door het College van Herstel werd opgeheven reageerde 
hij getergd: 'Een groot schandaal blijft het. De geheele procedure is beschamend.'" En 
op de gulle gift van een miljoen gulden van de Bataafsche Petroleum Maatschappij aan 
het Kamerlingh Onnes Laboratorium, op 1 maart 1946, luidde het karakteristieke com
mentaar: 'Wel aardig hé voor iemand die met spionnen heeft samengewerkt.''* 

SUMMARY 
Against the Robbery: The Kamerlingh Onnes Laboratory in the Second World War 

The Kamerlingh Onnes Laboratory, home to Leiden University's physics programme, 
continued its work during the war years, even though the university closed in the 
autumn of 1940. The main argument for keeping it open was to prevent robbery of the 
instruments by the Germans. To this reason, laboratory director Wander Johannes de 
Haas stressed the unique character of the Leiden school for instrument-makers, which 
had rnerged completely with the laboratory. Unequalled in the Netherlands (and else
where), this school trained craftsmen who were in high demand on the labour market. 
On the initiative of de Haas, in 1942 the Kamerlingh Onnes Laboratory was placed 
under the auspices of Delft Technical University. The other director, Willem Keesom, 
was absent for health reasons for almost the duration of the war. In the pre-war period, 
De Haas had taken the remarkable step of purchasing a large stock of uranium. During 
the war, he and the doctoral candidate Jacob Kistemaker were paid to perform services 
for the German intelligence service Cellastic, based in Paris. After the liberation of the 
Netherlands, De Haas was briefly suspended for these activities, but was never convicted. 
The cryogenic research taking place in Leiden continued more or less unabated until 
the spring of 1944, when some of the laboratory's equipment was requisitioned and 
taken away by the German occupiers. Activities for the Dutch resistance also took place 
at the laboratory. 
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