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Einsteins wasbak
Leiden is een stad van geschiedenis,
wetenschap en cultuur. De faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen
van de Leidse universiteit is daar geen
uitzondering op. Het Oortgebouw
is gevuld met antieke wetenschappelijke instrumenten die grootse wetenschappers hebben geholpen met
het doorgronden van het universum.
Daarnaast staat er ook een aantal aandenkens aan deze mensen die niet
direct een rol hebben gespeeld in de
voortgang van de wetenschap. Een
voorbeeld daarvan is de waterkoker
van Heike Kamerlingh Onnes, die met
trots wordt tentoongesteld onder een
van zijn heliumliquefactors. Een van
de andere interessante objecten is een
wasbak die te vinden is in onze grootste collegezaal. Studenten vertellen
elkaar al jaren dat deze wasbak uit
het oude gebouw komt, het Kamerlingh Onnes laboratorium, en dat hij
is gebruikt door beroemde wetenschappers, onder wie Albert Einstein!
Deze wasbak zou vervolgens mee zijn
genomen naar het nieuwe gebouw en
in de De Sitterzaal zijn geplaatst. Dit
is de zaal waar momenteel alle eerstejaarsstudenten in de natuur- en
sterrenkunde college krijgen. Het zou
de bedoeling zijn geweest om hen te
inspireren met het sponswater van
Einstein.
Vorig jaar besloten wij, sterrenkundestudenten van het sterrenkundig
dispuut Kaiser, onderzoek te doen
naar deze legende. Wij ontdekten dat
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een deel van het verhaal waar was: de
wasbak kwam inderdaad uit de grootste collegezaal van het oude gebouw,
waar ongetwijfeld een groot aantal
lectoren zijn sponzen heeft gewassen. De beroemdste gebruikers van
dit gebouw zijn Paul Ehrenfest, Heike
Kamerlingh Onnes, Hendrik Antoon
Lorentz en natuurlijk Albert Einstein.
De wasbak is echter niet meegenomen
als aandenken, maar om financiële redenen. Net als de borden en tafels in
diezelfde zaal kwam de wasbak mee
omdat dat makkelijker was dan alles
opnieuw aanschaffen.
De wasbak was echter in gevaar, hij
dreigde weggegooid te worden tij-

dens de verhuizing naar de nieuwe
bètacampus die over een paar jaar zal
plaatsvinden. Wij wilden dit voorkomen en zijn daarom een petitie gestart.
Deze werd in april 2015 beëindigd met
bijna tweehonderd handtekeningen
en ingediend bij de faculteitsraad. Die
heeft de motie geaccepteerd en gegarandeerd dat de wasbak meekomt
naar het nieuwe gebouw. Daarnaast
heeft de raad een prachtige plaquette
opgehangen waarop dit verhaal is samengevat.
U kunt meer lezen over de wasbak op
de website: dispuutkaiser.nl/einsteinwasbak
Alex Pietrow
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