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‘Met Wander de Haas is een van de markantste 
figuren van de natuurkunde uit de eerste 
helft van deze eeuw van ons heengegaan’, 
schreef C.J. Gorter in het overlijdensbericht 
in de annalen van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen. De Haas werd in Lisse 
geboren, maar bracht zijn jeugd voor een groot 
deel in Middelburg door. Hij zou eigenlijk 
notaris worden, maar gaf al gauw zijn voorkeur 
aan de studie natuurkunde, waarvoor hij eerst 
nog staatsexamen moest doen. In 1900 begon 
hij die studie in Leiden.
Van 1905 tot 1911 was hij assistent bij de 

beroemde Heike Kamerlingh Onnes, juist in 
een zeer opwindende periode, want op 10 juli 
1908 bereikte Kamerlingh Onnes de koudste 
temperatuur ooit - slechts enkele graden boven 
het absolute nulpunt - door helium vloeibaar te 
maken. Op 11 juli 1912 promoveerde De Haas 
op een proefschrift met de titel Metingen over 
de compressibiliteit van waterstof, in het bijzonder 
van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt.
Van 1913 tot 1915 werkte De Haas als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter aan de Physikalisch 
Technische Reichsanstalt in Berlijn. In verband 
met de Eerste Wereldoorlog verliet hij Duitsland 
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en werd in het cursusjaar 1915-1916 leraar in 
natuurkunde aan de HBS en het gymnasium 
in Deventer. In 1916 werd hij aangesteld als 
conservator aan het natuurkundig laboratorum 
van de Teyler’s Stichting in Haarlem, bij 
curator Hendrik Lorentz. Vervolgens werd hij 
hoogleraar in Delft en Groningen. 

De Haas werkte al in 1915 samen met Albert 
Einstein aan het bewijs voor het bestaan van 
de ‘moleculaire stroompjes van Ampère’. Hun 
proeven leidden tot wat tegenwoordig het 
Einstein-De Haas-effect wordt genoemd. Naar 
aanleiding van deze proeven kregen Einstein 
en De Haas van de Weense Academie van 
Wetenschappen in 1917 de Baumgärtnerprijs. 
Op grond van zijn wetenschappelijke werk werd 
De Haas in 1922 gekozen tot lid van de afdeling 
natuurkunde van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen en in 1923 tot lid van de 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. 
In 1925 werd hij hoogleraar aan de universiteit 
waar hij ook gestudeerd had, in Leiden. Hij 
was als opvolger van Kamerlingh Onnes één 
van de twee directeuren - de andere directeur 
was Willem Keesom - van het Natuurkundig 
Laboratorium, dat later mede op zijn voorstel 
Kamerlingh Onnes Laboratorium gedoopt 
werd. Hij bleef daar tot zijn pensioen in 1948. 

De Haas en Keesom waren jarenlang 
onbestreden de leiders van het wetenschappelijk 
onderzoek bij lage temperaturen. Tot 1923 was 
Leiden de enige plaats ter wereld waar helium 
vloeibaar kon worden gemaakt en de ermee te 
bereiken zeer lage temperaturen beschikbaar 
waren. Het Kamerlingh Onnes Laboratorium 
had een grote voorsprong op alle andere 
laboratoria ter wereld en vakgenoten kwamen 
van heinde en verre naar Leiden om bij lage 
temperaturen onderzoek te doen. Beiden namen 
aan deze onderzoekingen actief deel. Tot die 
onderzoekers behoren beroemde namen als die 
van de Rus Obreimow, de Engelsman Hadfield 
en de Fransman Jean Becquerel.

Enerzijds heeft De Haas grote reeksen 
onderzoekingen van Kamerlingh Onnes, 
tezamen met zijn assistenten, voortgezet en 
uitgebreid. Hiervan staat het onderzoek over 
de door Kamerlingh Onnes in 1911 ontdekte 
supergeleiding van een aantal metalen op de 
eerste plaats. De temperaturen waar beneden 
die supergeleiding optreedt, stelden ze voor 
vele metalen vast. En ook de bovengrens voor 
een mogelijkerwijs nog in de supergeleidende 
toestand optredende weerstand werd bepaald. 
Drie andere grote reeksen onderzoeken gaan 
over de normale elektrische geleiding en de 
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warmtegeleiding van vaste stoffen. Op deze 
gebieden verkreeg hij niet alleen normale 
gegevens over de eigenschappen van stoffen, 
maar hij ontdekte ook nieuwe verschijnselen 
zoals het nog altijd raadselachtige minimum in 
de elektrische weerstand van sommige metalen.

De Haas heeft ook een aantal geheel nieuwe 
gebieden van onderzoek geopend, zoals 
het al genoemde Einstein-De Haas- effect. 
Dan ‘het anomale diamagnetisme’ dat in 

sommige zeer zuivere metalen optreedt. Deze 
verschijnselen - het De Haas-Van Alphen-effect 
en het Schubnikow-De Haas-effect - leveren 
fundamentele gegevens over de vrije elektronen 
in metalen.
Tenslotte is er het gebied van de magnetische 
koelmethode waarmee veel lagere temperaturen 
verkregen kunnen worden dan met vloeibaar 
helium alleen mogelijk is. Deze door Debije 
en Giauque bedachte methode heeft De 
Haas verder ontwikkeld en hij heeft daarmee 
de grens van de voor de mens toegankelijke 
temperaturen van ongeveer één graad Kelvin tot 
enige duizendsten graden boven het absolute 
nulpunt gebracht. Bij deze grens begint het 
klassieke temperatuurbegrip zijn betekenis te 
verliezen. Overdracht en transport van warmte 
zijn daar vrijwel onmogelijk geworden. 

De Haas zijn wetenschappelijke kwaliteiten 
vonden zowel in binnen- als buitenland 
erkenning. Zo werd hij in 1921 en 1930 
uitgenodigd voor het Solvay Congres en in 
1932 om als gasthoogleraar colleges te geven 
in Brussel, waar hij de eremedaille van de 
Vrije Universiteit kreeg. In 1934 ontving hij 
de gouden Rumford medaille van de Royal 
Society in Londen. De Haas was membre 
honorair van de Société française de physique. 

Prof. Dr. Wander Johannes de Haas.
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Als Scott lecturer hield hij in 1937 een 
aantal voordrachten aan de Universiteit van 
Cambridge. In dat zelfde jaar ontving hij ook 
zijn benoeming tot corresponderend lid van 
de Academie van Technische Wetenschappen 
van de Universiteit van Warschau en in het 
jaar daarop van de Franse Academie van 
Wetenschappen. Zijn voorkeur ging niet uit 
naar grote wetenschappelijke bijeenkomsten, 
zoals congressen, die hij vrijwel nooit bezocht.

De Haas had een sterk gevoel voor humor 
en in het natuurkundig onderzoekingswerk 
speelde zijn intuïtieve visie een belangrijke 
rol. Zijn ideeën getuigden vaak van een 
grote oorspronkelijkheid. Dikwijls kwam hij 
op ongebruikelijke uren in zijn werkkamer 
om samen met een amanuensis allerlei 
onderzoekingen te doen. Alleen ingewijden 
weten hoe hij regelmatig sensationele 
ontdekkingen dacht gedaan te hebben, die hij 
zelf weer op vindingrijke en systematische wijze 
tot toevalligheden, meetfouten en betekenisloze 
complicaties wist terug te brengen. Ook met 
betrekking tot de nauwkeurigheid van de onder 
zijn leiding door zijn medewerkers verrichte 
metingen had hij een zeer kritische instelling 
en pas nadat allerlei fouten in bronnen 
waren nagegaan en de metingen eventueel 
waren herhaald om de reproduceerbaarheid 

te controleren, mocht tot publicatie worden 
overgegaan. 
Zijn intuïtie bracht hem er ook toe, de 
Nederlandse regering in 1939 te adviseren, een 
hoeveelheid uraniumoxyde, die op de markt 
verscheen, te kopen. Gedurende de oorlog 
kon deze aankoop in een Delfts laboratorium 
verborgen worden gehouden en na de bevrijding 
werd hiermee de grondslag gelegd voor de 
Noors-Nederlandse samenwerking op het 
gebied van de kernenergie. Nederland leverde 
het uranium, Noorwegen het zware water.
Tijdens de oorlog onderhield De Haas, 
enerzijds om iets over de activiteiten van de 
bezetters te weten te komen, anderzijds om 
zich een grotere bewegingsvrijheid, ook buiten 
Nederland, te verschaffen, relaties met de voor 
de Duitsers werkende organisatie Cellastic, 
die zich onder andere met de verrijking van 
uranium bezighield. Van deze bewegingsvrijheid 
heeft hij met zijn vrouw gebruik gemaakt om 
via Zwitserland naar Engeland te ontsnappen. 
Na de oorlog veroorzaakte de Operation 
Cellastic ook voor De Haas enige opspraak. 
Hij moest zijn hoogleraarsfunctie van 18 juni 
tot 19 oktober 1945 voor een nader onderzoek 
staken, maar daarna kon hij tot zijn emeritaat 
op 20 september 1948 zijn ambt ongemoeid 
uitoefenen.
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De waardering en bewondering, die De Haas 
ook na de oorlog ondervond, waren behalve 
aan zijn wetenschappelijke verdiensten ook 
aan zijn karakter en persoonlijkheid te danken. 
Ook buiten de natuurkunde had hij een zeer 
brede belangstelling. Zijn sociale bewogenheid 
kwam onder andere tot uitdrukking in 
zijn houding tegenover de leerlingen van 
de Leidse Instrumentmakersschool. Van 
1926 tot 1951 was hij voorzitter van de 
Vereniging tot bevordering van de opleiding 
tot Instrumentmaker, die deze school beheert. 
Voor zijn gezin en ook voor degenen, die 
onder zijn leiding werkten had hij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel; voor velen van zijn 
leerlingen trad hij niet slechts als leermeester, 
maar evenzeer als vriend en helper op.

De Haas wordt wel een romantisch 
natuuronderzoeker genoemd en hij had 
inderdaad meer weg van een ontdekkingsreiziger 
dan van een systematische formalist. Bizarre 
en speculatieve invallen speelden bij hem een 
grotere rol dan bij de doorsnee natuurkundige. 
Met zijn leermeester Kamerlingh Onnes had De 
Haas de liefde voor het nauwkeurige experiment 
gemeen; met zijn andere leermeester - tevens 
zijn schoonvader - Hendrik Lorentz de behoefte 
om achter gecompliceerde verschijnselen naar 
eenvoudige natuurkundige achtergronden en 

beelden te zoeken. Hij gebruikte daarbij niet 
de geavanceerde wiskundige methoden van 
zijn schoonvader, maar hij ging volgens een 
wat vaag aandoende, maar soms zeer effectieve 
intuïtie te werk. Deze intuïtie had hij gemeen 
met zijn goede vriend en collega Paul Ehrenfest. 
Voor hen gold niet de wiskundig volmaakte 
beschrijving of het gehaast meedoen met 
vakgebieden die toevallig in de mode waren. 
Beiden waren daarom aparte en markante 
figuren.

Vanaf zijn studententijd heeft De Haas een 
zwakke gezondheid gehad en hij kon dan ook 
vaak niet op zijn laboratorium zijn. Maar hij 
was grenzeloos toegewijd aan de wetenschap, de 
Leidse Universiteit en vooral het Kamerlingh 
Onnes Laboratorium. Ook als hij ziek thuis 
was, bleven de problemen van zijn medewerkers 
- naar eigen zeggen - hem geen tien minuten uit 
zijn gedachten.
Dat De Haas, ondanks zijn vele kwalen, zo 
veel wetenschappelijk werk van hoog niveau 
heeft kunnen doen, dankte hij ook aan de 
voortdurende zorgen van zijn vrouw. Om 
zijn warme, originele persoonlijkheid en zijn 
toewijding droegen zijn vele assistenten en 
leerlingen hem op handen. 


