
Het Zeemanlaboratorium van 1970 - 1990.

Cor Snoek

Laatst heeft een redactielid van "Stroom" mij benaderd met het verzoek iets over de gebouwen Plantage Muidergracht 4 (Zeemanlaboratorium) en 6
(Collegezalengebouw, daarvóór Natuurkundig Laboratorium) te schrijven. Hij vroeg mij de lotgevallen van de twee gebouwen, die onderling nauw
verbonden zijn, met die van hun gebruikers gedurende de laatste 20 jaar te schetsen. Ik heb dit gedaan zonder al te veel bronnen na te gaan,
enerzijds er van uitgaande, dat mijn herinnering, na een betrokkenheid van meer dan twintig jaar, waarvan bijna 10 jaar als beheerder, niet al te veel
leemten zou vertonen en anderzijds mij realiserend, dat een nauwkeurige reconstructie met veel cijfermateriaal zeer tijdrovend zou zijn en
waarschijnlijk een volslagen onverteerbaar verhaal zou opleveren.

Ik zal beginnen omstreeks 1970, omdat toen de Wet op de Universitaire Bestuursstructuur (WUB) in werking trad. Wat waren de gevolgen voor het
Zeemanlaboratorium? Tot die tijd was er een hoogleraar-directeur, (Prof. Dr J.C. Kluyver), die de leiding had over het hele instituut. Hoewel hij, als
bedrijver van de Hoge-Energiefysica, de groep Atoomfysica onder leiding van (toen nog) Dr. P.F.A. Klinkenberg volledig vrij liet, bleef hij op het
Zeemanlaboratorium de verantwoordelijke persoon. Schuchtere democratiserings-pogingen zoals stafvergaderingen konden niet verhinderen, dat er
eigenlijk nauwelijks van iets anders sprake was dan van een verlicht despotisme.

Onder de nieuwe wet gold de vakgroep als eenheid van onderzoek en onderwijs en men heeft toen van de gelegenheid gebruik gemaakt de twee
onderzoekgebieden die per saldo weinig raakvlakken hadden onder te brengen in twee vakgroepen, de vakgroep Hoge-Energiefysica (HEF) en de
vakgroep Atoomfysica (VAF), er was allang geen sprake meer van uitsluitend klassiek spectroscopisch onderzoek. Tot de vakgroepen behoorde het
wetenschappelijk personeel (inclusief de studenten) en het niet-wetenschappelijk personeel in dienst van de FOM, daar dit specifiek
vakgroepgerichte taken had. Het technisch en administratief personeel in dienst van de Universiteit werd ondergebracht in de afdeling Beheer en
had tot taak alle voorkomende werkzaamheden voor de beide vakgroepen uit te voeren. Om de zaak in juiste banen te leiden werd een beheerder
aangesteld, een wetenschappelijk medewerker, wie de zorg voor de gebouwen, de contacten met het Maagdenhuis e.d. was toevertrouwd en die de
werkzaamheden in werkplaatsen en administratie zou regelen. Op de bijeenkomsten van de beheerscommissie kon er zo nodig corrigerend
opgetreden worden. De leden van de wetenschappelijke staf zouden bij toerbeurt beheerder zijn. De eerste beheerder werd ikzelf; dat ik ook de
laatste zou zijn, was toen nog niet te overzien. De beheerder had een staf van 25 leden, waarmee hij het gebouw overeind moest proberen te houden
en het de vakgroepen naar de zin moest maken. De vakgroepen hoefden zich derhalve uitsluitend om wetenschappelijke zaken te bekommeren. De
omvang van de vakgroepen was nogal wisselend als gevolg van het veranderende aantal studenten en FOM-wetenschappelijk medewerkers. De
UvA-staf was voor beide vakgroepen vrijwel gelijk namelijk ongeveer 8 wetenschappelijk medewerkers. In totaal 8 wetenschappelijk
medewerkers. In totaal werkten er in de beide gebouwen ongeveer 80-90 mensen.
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Vooraanzicht Zeemanlaboratrium

De periode tot en met 1980, was er één van vrijwel continue verbouwingen. De in 1965/66 geïnstalleerde CDC 3200 computer werd in 1971
vervangen door een grotere en snellere CDC 6400. De afname van electrisch vermogen werd toen zo groot dat het GEB een nieuwe transformator
moest plaatsen en de DBH van de gelegenheid gebruik maakte vrijwel de gehele electrische installatie van het Zeemanlaboratorium en het
Collegezalengebuw te vernieuwen.

De CDC 6400 werd geplaatst in één van de collegezalen in Plantage Muidergracht 6, en enkele maanden later werd in een andere collegezaal de
bibliotheek gevestigd. Deze collegezalen waren niet meer zo hard nodig, aangezien het Wiskundegebouw gereed gekomen was. Alleen C III en
CIV bleven in gebruik, waarvan de laatste vooral als colloquiumzaal voor de twee vakgroepen. De vele verbouwingen en aanpassingen van de
installaties hielden verband met het feit, dat in de 70-er jaren het onderzoek zowel dat in de 70-er jaren het onderzoek zowel van de Atoomfysica
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als van de Hoge-Energiefysica van karakter veranderde.

Laten we met de Atoomfysica beginnen. Arnold Dönszelmann schakelde na zijn promotie over van dubbele-resonantie experimenten naar
laserspectroscopie. Dit was een nieuw wetenschappelijk onderwerp in de subfaculteit, met name wat de kleurstoflasers betrof. Gelukkig waren
hiervoor geen verbouwingen nodig, maar deze overgang naar een ander type experimenten, (spectroscopie zonder spectrografen) had wel gevolgen
voor het werkaanbod in de werkplaats.

Veel bonter maakte de analysegroep het. Het was gebleken, dat de interessante golflengtegebieden verder in het verre ultraviolet (XUV) lagen dan
met de tot dan gebruikte Normale-Inval-Vacuumspectrograaf te bereiken was. Het enige alternatief was een heel ander type spectrograaf te
gebruiken, dat in staat was spectra op te nemen in het gebied van zeer korte golflengten (5 nm - 60 nm). Een dergelijk apparaat bleek niet te koop.
De industrie wilde wel de vacuumtank maken, doch dorst zich niet aan het binnenwerk te wagen, zodat dit door de eigen werkplaats moest worden
vervaardigd. Afgezien hiervan kwam men ook tot de conclusie, dat een verplaatsing van de spectrografen tot een gunstiger situatie zou leiden. Na
de verhuizing bleek iedereen tevreden; de nieuwe spectrograaf is tot op de dag van vandaag een uitstekend instrument, dat de verwachtingen verre
overtreft.

Nu de vakgroep Hoge-Energiefysica. Deze vakgroep had zich hoofdzakelijk bezig gehouden met bellenvatonderzoek. Het 2m-bellenvat in CERN
leverde bij een bestralingsexperiment vele honderden blikken film af. Daarvan moesten alle foto's bekeken (gescand) en zo nodig gemeten worden.
De apparatuur daarvoor moest geïnstalleerd worden en na een tijdje meestal weer verhuisd. Alleen de HPD, een scan- en meetautomaat, heeft altijd
op dezelfde plaats gestaan. Dat kon ook niet anders, want voor dit tonnen wegende apparaat was een aparte vloerconstructie noodzakelijk. De
nieuwe grote bellenvaten, die na het 2m-bellenvat kwamen zoals BEBC, leverden films die niet op de tot dan toe gebruikte scantafels pasten, zodat
er nieuwe tafels, Bessy's, aangeschaft werden, waarvoor in een zaal in het Collegezalengebouw een tweede vloer moest worden aangelegd. Deze
vloer zit er nog steeds en de huidige bewoners, leden van het Instituut voor Pre- en Protohistorie (IPP) maken dankbaar gebruik van deze extra
opslagmogelijkheid in de 4,5 m hoge kamer.

Bij de steeds hoger wordende energieën van de versnelde deeltjes was het werken met bellenvaten niet meer zinvol. Men ging over tot het meedoen
aan tellerexperimenten in CERN en andere versnellercentra. Walter Hoogland en zijn groep gingen zich met dit onderwerp bezighouden. Na wat
experimenten met kleine dradenkamers en detectie-electronica ging men meedoen met experimenten bij CERN, waarvoor grote dradenkamers
(afmetingen van enkele meters) nodig waren en grote scintillatiedetectoren.

Inmiddels was de NIKHEF-overeenkomst getekend. Hierbij was besloten het Hoge-Energiefysicaonderzoek in Nederland in een Nationaal Instituut
onder te brengen, dat in de Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost zijn gebouw zou krijgen. Een combinatie met het IKO zorgde voor de naam:
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica. De H.E.F. groep kreeg nu wat meer armslag: er kon personeel aangenomen worden en
er kwam geld vrij: Dit had voor het Zeemanlaboratorium vergaande consequenties: Over enige tijd zou de HEF-groep de gebouwen aan de Plantage
Muidergracht verlaten. De ruimte zou voor de Atoomfysica te groot zijn en deze zou zich uit het Collegezalengebouw terugtrekken en alleen het
Zeemanlaboratorium gaan gebruiken.
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Achterzijde Zeemanlaboratorium

Voorlopig bleef het hoofdkwartier van de HEF in het Zeemanlaboratorium en het Collegezalengebouw. Er werd personeel aangenomen en de
gebouwen raakten propvol. Gelukkig werd er extra ruimte gevonden in een voormalig confectieatelier "SONCO" tegenover het B.C.P. Jansen-
Instituut. Hier werden de eerste grote dradenkamers gebouwd voor gebruik in CERN. Er kwam ook een directeur voor het NIKHEF-H (de afdeling
Hoge-Energiefysica van het NIKHEF), Dr. A.N. Diddens, met een administratieve en boekhoudkundige staf, want de administratie van het
Zeemanlaboratorium kon het werk niet meer aan. De totale bezetting van de gebouwen (inclusief SONCO) was inmiddels opgelopen tot ongeveer
150 personen.

Intussen werd begonnen met de verdeling van het personeel en de materiële zaken over de twee vakgroepen. Het was hierbij vooral de kunst de
bezetting van de technische en administratieve staf van de vakgroep Atoomfysica zodanig te maken, dat er voor deze vakgroep een werkbare
situatie zou ontstaan; voor de Hoge-Energiefysica groep was dat veel minder een probleem, daar nieuw personeel kon worden aangenomen op
plaatsen waar dat nodig was. Voor dit doel moesten vacatures gespaard worden hetgeen niet zo eenvoudig was, daar de conjunctuur aan het
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teruglopen was en van overheidswege het langdurig aanstellen van uitzendkrachten op vacatures ernstig bemoeilijkt werd, zo niet volkomen
onmogelijk werd gemaakt. Niettemin is het aardig gelukt een bruikbare technische en administratieve staf voor de vakgroep Atoomfysica te
vormen. Verder moest de verdeling voorbereid worden van allerlei gemeenschappelijke voorzieningen, zoals werkplaatsapparatuur en de
bibliotheek.

Zomer 1980 was het dan eindelijk zover: de laatste leden van de afdeling Hoge-Energiefysica verhuisden naar de Watergraafsmeer, waar ze in het
inmiddels "De Gouden Driehoek" genoemde gebied samen met de kernfysici, het Mathematisch Centrum en SARA naast het al lang daar
gevestigde FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica hun nieuwe gebouw konden betrekken.

REI VAN ZEEMANNEN.
Aan d'oude muidergracht daar doet men moeizaam ope'
daar waar dit waardig lab de kroon draagt van europe

op welke tralies deed zij niet haar lampen flitsen,
wat lijnen deed zij niet door hare velden splitsen,
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wat dissertaties deed zij niet ter perse gaan,
zij, die al splitsend vond de weg van spin en baan?

Zij breidt haar vleugels uit door aanvals veler zielen.
Dit alles ging in vree, hoewel haar overvielen

zij die met aquadag en geigerteller werken
en die men reeds van ver aan 't rikketik kan merken.
Welvaren blijft haar erf, zolang deez' jong'lingschap

niet overheersen zal 't aloude Zeemanlab.

Na het vertrek van de Hoge-Energiefysica bestond de vakgroep Atoomfysica uit ongeveer 20 personen vast personeel en daarnaast de studenten.
Een beheerder zoals vroeger was voor zo'n kleine groep niet nodig. Gelukkig behoorde ik nog steeds tot de wetenschappelijke staf, zodat ik vrij was
mij bij één van de vakgroepen van de subfaculteit aan te sluiten. Mijn keuze ging uit naar de vakgroep Atoomfysica.

Daar het grootste gedeelte van het Collegezalengebouw leeg stond en een grote aantrekkingskracht bleek te vertonen voor landlopers en andere
onbehuisden en de bibliotheek nog daar was, was de eerste taak van de vakgroep Atoomfysica het overbrengen van het boekenbezit naar het
Zeemanlaboratorium.

Nu moest het Zeemanlaboratorium nog geschikt gemaakt worden voor de vakgroep Atoomfysica. Een ieder, die de overgeschoten kaalslag in
sommige kamers in ogenschouw nam, moest de moed in de schoenen zinken hier op eigen kracht nog wat van te maken; de hulp van de Dienst
Bouw en Huisvesting van de UvA (DBH) met aannemers en installateurs was hard nodig. Dit was al ruim van te voren door de beheerder ingezien
en die had dan ook in 1979 al een aanpassing van het gebouw tot gebruik door de vakgroep Atoomfysica aangevraagd. Die hulp zou nog enige tijd
op zich laten wachten. Eerst wilde het College van Bestuur een eventuele verbouwing van het Zeemanlaboratorium koppelen aan rigoureuze
veranderingen in het Collegezalengebouw. Dit moest ten dienste komen van de Centrale Audio-Visuele Dienst, die in collegezaal C III een studio
wilde inrichten, een verbouwing die ongeveer 25 miljoen gulden zou kosten. Daarbij kwam, dat Bureau Veiligheid het Zeemanlaboratorium met
zijn centrale hal een uiterst brandgevaarlijk object bleek te vinden, waarin de vakgroepleden in geval van een calamiteit bij gebrek aan alternatieve
vluchtwegen verast dreigden te worden. Mensen zijn altijd tegen zichzelf en de vakgroepleden verkozen het risico van een akelige dood boven een
verminking van het gebouw, waarbij trappenhuizen toiletten werden, werkkamers trappenhuizen, er overal gangen nuttige ruimte zouden innemen
en aanverwante omineuze plannen, die eigenlijk alleen het exterieur van het gebouw hetzelfde lieten. Gelukkig was voor een dergelijke ingreep
geen geld. Collegezaal C III bleef ter beschikking van de (sub)faculteit en bleek nog een heel ander doel te kunnen dienen, namelijk als decor voor
enkele minuten van de film "De Lift" (1983). In 1984/1985 vond de verbouwing plaats waar in 1979 om gevraagd was en dan nog voornamelijk
omdat wij weigerden kamers op te geven in het Collegezalengebouw; wij vonden, dat wij deze vertrekken nodig hadden zolang er in het
Zeemanlaboratorium enkele ruimten onbewoonbaar bleven. De kamers in het Collegezalengebouw moesten worden vrijgemaakt voor de vakgroep
Informatica, aan wie dit gebouw was toegewezen. Het Zeemanlaboratorium kreeg meteen een opknapbeurt en zag er nadien weer netjes uit en was
weer goed bruikbaar.

Informatica was inmiddels uit zijn jasje gegroeid en kreeg een nieuwe behuizing in het chemiegebouw zodat het Collegezalengebouw weer leeg
kwam te staan. Lang duurde dat niet, want het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) zocht mogelijkheden tot uitbreiding en vond die in het
Collegezalengebouw. Alleen collegezaal C III bleef ter beschikking van de faculteit (toen nog subfaculteit) Natuur- en Sterrenkunde. De brand in
het voormalige gebouw van Fysische Chemie (Nieuwe Prinsengracht 127) bracht ook de afdeling "VOC-schip" in het collegezalengebouw en wel

Firefox https://www.nikhef.nl/~a03/Stroom/Snoek/

6 of 7 06/05/2020, 11:40



in de voormalige computerzaal (tegen het plantsoen aan).

Zo is de huidige toestand ontstaan, en is er de laatste 5 jaar opvallend weinig werk voor aannemers en installateurs in de gevoor aannemers en
installateurs in de gebouwen langs de Plantage Muidergracht geweest. Als de plannen voor de verhuizing van de vakgroep Atoomfysica en het
overdragen van de gebouwen aan een nieuwe gebruiker uitgevoerd gaan worden, zullen de pneumatische hamers en andere krachtwerktuigen de
omgeving met hun lawaai weer enige tijd onbewoonbaar maken, want, dat heb ik na 20 jaar dienst in dit gebouw wel gemerkt, de gebouwen zitten
zeer solide in elkaar en iedere wijziging van enige im portantie kan alleen met behulp van groot materieel tot een goed einde gebracht worden.

Over de moeilijkheden die het overbrengen van de levende have met zijn attributen naar een andere behuizing met zich meebrengt, zullen we het in
een volgende bijdrage in "Stroom" hebben.

Uit Stroom, jaargang 3, nummer 5, juni 1990
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