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Woord vooraf
De oorspronkelijke Engelse versie van dit boek werd geschreven op verzoek van
de Alfred P. Sloan Foundation te New York, en maakt deel uit van een serie waarin
oudere wetenschapsmensen vertellen over hun ervaringen en opvattingen. Ik ben
deze stichting veel dank verschuldigd, zowel voor materiële ondersteuning als voor
haar stimulerende invloed. Zonder de pressie van hun vice-president Stephen White
en van het lid van de redactie-adviesraad Mark Kac zou ik het boek waarschijnlijk
nooit hebben voltooid.
Het zal duidelijk zijn dat de auteur van een boek als dit veel te danken heeft aan
gesprekken en correspondentie met vakgenoten, maar ik heb er van afgezien een
lijstje van dankbetuigingen op te stellen: ik zou zeker velen vergeten en dat vind ik
erger dan wanneer ik niemand noem. Mochten er lezers zijn die vinden dat ik plagiaat
heb gepleegd, laat mij hun dan verzekeren dat ik er generlei bezwaar tegen heb
wanneer ze in hun eigen verhalen zonder bronvermelding gebruik maken van mijn
boek.
Ik heb als jongeman het voorrecht gehad een aantal van de grote onderzoekers
die een hoofdrol speelden in de spectaculaire ontwikkeling van de moderne
natuurkunde, van nabij te leren kennen en met enkelen van hen heb ik zelfs mogen
samenwerken. Hier kan ik niet volstaan met een simpele dankbetuiging. Ik hoop
dat mijn erkentelijkheid uit het boek zelf voldoende naar voren komt.
Bij de Nederlandse bewerking heb ik enige onnauwkeurigheden gecorrigeerd en
onvolledigheden aangevuld. Sommige passages, die nodig waren om Engelse en
Amerikaanse lezers op de hoogte te brengen van Nederlandse toestanden en
tradities, konden worden weggelaten; enkele andere, die alleen Nederlanders zullen
aanspreken, werden toegevoegd.
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Een Nederlander die zijn eigen Engels in het Nederlands vertaalt, heeft ten opzichte
van andere vertalers het onmiskenbare voordeel van een grotere vrijheid. Hij kan
de tekst naar eigen goeddunken wijzigen en herschrijven. Toch vrees ik dat het me
niet altijd is gelukt me voldoende van mijn wellicht hier en daar wat onbeholpen
Engels los te maken. Had ik het boek eerst in het Nederlands geschreven, dan zou
het waarschijnlijk wat vlotter leesbaar zijn.
Ten slotte een woord van dank aan de schilder Harm Kamerlingh Onnes en aan
het Academisch Historisch Museum te Leiden voor de toestemming twee tekeningen
te reproduceren.
H.B.G. Casimir
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Inleiding
In dit boek heb ik een aantal persoonlijke herinneringen vastgelegd. Ik heb echter
getracht meer te vertellen over mensen die ik heb ontmoet en kennis die ik heb
veroverd dan over mijzelf. Mijn eigen levensloop is voor een ander niet bijzonder
interessant; de loopbaan van een man die onder uitzonderlijk gunstige
omstandigheden kon studeren en een redelijk bekwaam fysicus werd, die daarna
in de industrie ging en het tot een niet al te onbevredigend researchleider bracht,
en die ten slotte, na zijn pensionering, als een wat oppervlakkige amateur-historicus
en amateur-cultuur-filosoof dit boek heeft geschreven, is geen opwindend onderwerp
voor een biografie. Maar ik heb het voorrecht gehad een aantal van de grote fysici
van deze eeuw te ontmoeten en zelfs van dichtbij te leren kennen, en ik ben getuige
geweest van een wonderbaarlijke groei van onze empirische kennis en van het
ontluiken van diepzinnige theorieën, van een ontwikkeling die zowel tot een beter
begrip van de materiële wereld als tot verrassende technische vindingen heeft geleid.
Daar wil ik over vertellen: ik geloof dat mijn herinneringen de moeite van het
neerschrijven waard zijn. Mijn eigen rol in deze ontwikkeling is bescheiden geweest,
maar een acteur in een bijrolletje of een figurant heeft vaak een betere gelegenheid
grote acteurs gade te slaan dan de grote acteurs zelf. Met een heel andere
beeldspraak zou ik kunnen zeggen dat ik de lezer meeneem op een tocht door de
recente geschiedenis van natuurkunde en techniek. De aanwezigheid van de gids
geeft enige samenhang aan wat anders een te willekeurige zwerftocht zou kunnen
worden, maar de gids moet zich niet te veel opdringen.
Bij het schrijven van mijn verhaal moest ik vooral vertrouwen op mijn geheugen:
aantekeningen maakte ik vroeger nauwelijks, laat staan dat ik ooit een dagboek
hield, en meestal verscheurde
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ik brieven wanneer de zaak in kwestie was afgedaan. Toch wilde ik in hoofdzaak
schrijven over onderwerpen en gebeurtenissen waarvan ik door eigen ervaring op
de hoogte ben, en het zou dus geen zin hebben gehad te beginnen met een
systematisch onderzoek in dossiers en archieven, iets wat ik bovendien niet erg
goed zou kunnen. Wel heb ik geprobeerd van die dingen die ik vertel nadere
bevestiging te vinden uit gepubliceerde bronnen en door gesprekken en
correspondentie met vrienden en collega's. Vaak lukte dat en ik meen te mogen
zeggen dat ik niet op ernstige discrepanties ben gestuit. Daarom voel ik me tamelijk
zeker dat mijn feiten juist zijn, ook als ik geen bevestiging heb kunnen vinden. Ik
weet dat dat verwaand klinkt, dus laat ik er meteen aan toevoegen dat mijn geheugen
vaak te kort schiet. Ik ben niet erg goed in het onthouden en herkennen van mensen
en ik ben zeker dat ik veel dingen ben vergeten, die minstens even belangrijk waren
als de dingen die ik heb onthouden. Mijn geheugen is erg selectief en is geneigd
onbelangrijke anekdotes vast te houden, maar wat ik onthoud, schijn ik vrij
nauwkeurig te onthouden.
Sommige van mijn verhalen horen echter tot de mondeling overgeleverde ‘folklore’.
Ik heb geprobeerd dat duidelijk te maken door ze in te leiden met ‘Er wordt verteld...’
of een dergelijke uitdrukking. Men moet niet al te min denken over zulke verhalen.
Niels Bohr haalde wel eens het volgende aforisme aan (ik weet het niet zeker, maar
misschien stamt het oorspronkelijk van Von Kármán, een befaamd hydro- en
aerodynamicus): ‘Bij het vertellen van een ware geschiedenis moet men zich niet
al te zeer laten beïnvloeden door het toeval van de werkelijkheid.’ Een
beroepshistoricus zal hierdoor wellicht gechoqueerd zijn, maar wanneer een anekdote
waar klinkt - dat wil zeggen, wanneer ze een karaktertrek van haar hoofdpersoon
illustreert of sommige van zijn daden en denkbeelden begrijpelijk maakt - dan kan
het de moeite waard zijn haar te vertellen, ook al berust ze niet op feiten.
Mijn eigen herinneringen, en ook de documenten die ze ondersteunen, zijn
geformuleerd in verschillende talen - Nederlands, Duits, Deens, Engels en Frans en ik heb dus veel moeten vertalen. Ik heb zo letterlijk mogelijk vertaald: ik vind het
in dit geval geen nadeel, wanneer deze vertaling een buitenlands tintje houdt.
Een natuurkundige die probeert te schrijven voor een groter
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publiek, krijgt te maken met een ernstiger ‘taalprobleem’. Veel van de grondbegrippen
der hedendaagse natuurkunde zijn vastgelegd in wiskundige vergelijkingen, en het
is bijna onmogelijk werkelijk een indruk te geven van de gedachtenwereld van de
theoretische natuurkundige zonder dat formalisme te hulp te roepen. Toch heb ik
geprobeerd in de hoofdstukken 2 en 9 de ontwikkeling van de natuurkunde tot 1930
te schetsen en althans enige indruk te geven van de gang van zaken in de
natuurkunde na de Tweede Wereldoorlog, maar, zoals ik zeg in de inleiding tot
hoofdstuk 2, ik vrees dat het resultaat triviaal voor de deskundige en onbegrijpelijk
voor de leek zal zijn.
Natuurkundigen onder mijn lezers zullen enkele nadere bijzonderheden vinden
in de appendices achter in dit boek.
Mijn verhaal heeft nog een ander aspect. Door mijn overgang van de beoefening
der fundamentele wetenschap naar het leiding geven aan industrieel onderzoek
heb ik als mens datgene geïllustreerd wat met denkbeelden voortdurend gebeurt.
Bijna alle innovaties van de moderne techniek hebben hun ontstaan te danken aan
vroeger fundamenteel onderzoek. Aan de andere kant zou het hedendaagse
experimentele onderzoek niet mogelijk zijn zonder de hulpmiddelen die dank zij de
techniek ter beschikking staan. Ik geloof dat ik in een gunstige positie ben geweest
om deze machtige wetenschap-technologiespiraal gade te slaan. Dat is het
onderwerp van mijn laatste hoofdstuk, een hoofdstuk waarvan mogelijkerwijze
sommige lezers zullen vinden dat het geen verband houdt met de rest van mijn
boek. Zo kijk ik er niet tegen aan. Ik zou zelfs geneigd zijn precies het
tegenovergestelde standpunt in te nemen en het verhaal van mijn eigen ervaringen
hoofdzakelijk willen beschouwen als een toelichting van mijn denkbeelden over de
onderlinge relaties tussen fundamenteel nieuwe kennis en nieuwe techniek.
In de loop van mijn leven is de verhouding van wetenschapsmensen tot hun
wetenschap en van de maatschappij tot de wetenschapsmensen veranderd. De
man van wetenschap voelt zich niet langer veilig geborgen in zijn ivoren toren, en
de maatschappij beschouwt wetenschapsmensen niet langer als belachelijk maar
onschuldig, noch als bewonderenswaardig en in beginsel nuttig; ze beschouwt hen
als in beginsel gevaarlijk. Wat de vorderingen van de techniek betreft, die worden
zeker niet als een onverdeelde ze-
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gen gezien. Gerechtvaardigde zorg voor ons milieu gaat hand in hand met fanatiek
anti-intellectualisme; men spreekt over op hol geslagen techniek en ‘alternatieve’
subculturen zijn aan de orde van de dag. En ondertussen blijven de donkere wolken
van de op wetenschap gegrondveste massamoord-techniek zich opstapelen. Ik
maak mij niet de illusie dat mijn waarschuwende woorden enig effect zullen hebben;
wel hoop ik dat mijn analyse van de ontwikkeling van wetenschap en techniek van
enig nut kan zijn voor jongere en actievere mensen dan ikzelf.
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1. Afkomst en schooljaren
‘In het jaar duizend acht honderd vier en zestig, den veertienden dag der maand
Mei zijn voor ons ondergetekende, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der
Gemeente Achtkarspelen Provincie Friesland, gecompareerd: Brugt Hendriks
Kasimier oud dertig jaren, geboren te Optwijzel, van beroep Boereknecht, wonende
te Augustinusga in deze gemeente, meerderjarig zoon van Hendrik Brugts Kasimier
en Grietje Adrianus Veerman, in der tijd echtelieden, beide overleden, bruidegom
ter eenre,
En Gepke Meersma, oud drieentwintig jaren (van beroep dienstmeid, geboren te
Kollum in Kollumerland), wonende thans te Augustinusga, doch binnen de laatste
zes maanden gewoond hebbende te Kollum, meerderjarig, dochter van Hendrik
Bonne Meersma en Martje Miedema, echtelieden, timmerlieden, wonende te Kollum,
beide bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig, en verklarende daartoe hun
toestemming te verlenen, bruid ter andere zijde...’
Aldus de trouwakte, opgemaakt op het stadhuis te Buitenpost. Het stuk bevat
verder de gebruikelijke gegevens en bepalingen en eindigt: ‘Waarvan wij deze akte
hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door de bruid, hare
ouders en de getuigen nevens ons is onderteekend, hebbende de bruidegom dezelve
niet mede geteekend, als geen schrijven geleerd hebbende.’
Deze bruidegom werd mijn grootvader en uit het weinige dat ik over hem weet,
blijkt dat hij een intelligente, verstandige man was en een voorbeeldig huisvader.
Zijn vader was timmerman geweest, maar hij zelf had van jongs af aan op een
boerderij gewoond en gewerkt. Later verdiende hij de kost als dagloner, maar dat
werk stond hem tegen. Boerenwerk was erg zwaar in die dagen en hij was niet
bijzonder sterk; nog meer ergerde hij zich aan ruw-
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heid en aan de brute wreedheid jegens dieren. Tussen 1873 en 1875 verhuisde de
familie naar Kollum, de plaats waar mijn grootmoeder was geboren en waar haar
voorouders al vele generaties woonden. Daar vond hij ander werk; hij werd
marskramer. ‘Met het pak lopen’ - mei it pak rinne in het Fries - stond toen in hoger
aanzien dan tegenwoordig het geval zou zijn. Boerderijen lagen vaak op vrij grote
afstand van de dichtstbijzijnde grotere plaats, en trekkende kooplieden zoals mijn
grootvader waren een belangrijke schakel tussen klant en leverancier. Hij had een
agentuur voor een textielzaak in Kollum (de firma Heeger, die nog altijd bestaat) en
kon niet alleen kleinigheden verkopen, maar ook grotere bestellingen opnemen en
uitvoeren. Hij had enige vaardigheid in het repareren van klokken en hoewel hij altijd
duidelijk uitlegde dat hij geen echte vakman was, maakte hem dat toch tot een graag
geziene gast op afgelegen boerderijen. Ik stel me voor hoe hij daar gelopen moet
hebben, met zijn zware pak, langs eindeloze winderige wegen door het wijde Friese
landschap. Een bescheiden en vaak een vermoeide man; een vriendelijke man en
tot op de laatste cent eerlijk. Hij stierf na een hartaanval in het voorjaar van 1878,
toen mijn vader, de jongste van zes kinderen, een half jaar was. (Mijn vader was
nummer zeven, maar het vierde kind, dat evenals hijzelf Rommert heette, was met
drie maanden gestorven.) Een van zijn laatste wensen was dat, wat er ook zou
gebeuren, zijn zoons geen boerenarbeiders zouden worden. Ze werden het niet.
Hendrik, de oudste zoon, was nog geen dertien jaar toen zijn vader stierf. Hij werd
algauw een vaardig timmerman en zijn jongere broers en zusters erkenden hem
als hoofd van het gezin. Mijn vader sprak nooit anders dan met groot respect over
zijn oudste broer. Misschien klonk daarbij iets van een schuldgevoel mee: mijn vader
was ervan overtuigd dat Hendrik zeker niet minder begaafd was dan zijn twee andere
broers (waarvan de één een welgesteld zakenman en de ander een bekwaam
architect werd), maar dat hij zijn eigen carrière had opgeofferd om voor zijn broers
en zusters te zorgen. Hendriks latere loopbaan was onopvallend. Na zijn militaire
dienst gaf hij het timmeren eraan, werd veldwachter en ten slotte conciërge van het
gerechtshof in Groningen. Mijn vader placht te zeggen dat naar zijn mening Hendrik
in de loop der jaren zoveel kennis en inzicht op juridisch gebied had ver-
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worven dat hij het tegen menig advocaat zou hebben kunnen opnemen. Het schijnt
dat jonge advocaten hem wel om raad vroegen hoe ze een zaak zouden moeten
aanpakken. Hoe dit ook zij, Hendriks oudste zoon, Brugt Kazemier, werd hoogleraar
en lid van de Hoge Raad.
Hendrik was een rechtschapen man en hij had ook wel gevoel voor humor, maar
*
hij had depressieve periodes. Dan was hij ‘in 't weromsjen’ , dat wil zeggen dat hij
tobde over het verleden en over de fouten die hij had begaan. Niet op moreel gebied
- ik geloof dat hij zich weinig te verwijten had - maar in zakelijk opzicht: de betrekking
die hij had aangenomen terwijl hij beter bij de politie had kunnen blijven, een huis
dat hij niet had gekocht (of wel had gekocht) en zo meer. ‘Als een blinde mos ben
ik er op in gevlogen,’ placht hij dan te zeggen. Hij kwam er ook wel weer overheen,
maar gedurende een zo'n periode logeerde hij een tijdje bij ons in Den Haag. Ik
moet toen een jaar of acht zijn geweest en ik was erg op mijn peetoom gesteld. We
maakten lange wandelingen door Den Haag en bekeken de verschillende
bezienswaardigheden. Ik herinner me in het bijzonder ons bezoek aan het panorama
Mesdag. Dit maakte op mij een overweldigende indruk. Ik kon me eenvoudig niet
voorstellen dat dat strand en die zee en dat dorp die je om je heen zag, alleen maar
geschilderd waren op een rond om ons heen hangend doek. (Ik ben er laatst nog
eens gaan kijken en vind het nog steeds verrassend.) Er waren geen andere
bezoekers. Mijn oom raakte algauw in een vriendschappelijk gesprek met de
suppoost en het slot was, dat die ons meenam door een ‘verboden’ deur en dat we
achter het schilderij mochten rondwandelen. Ik zie nog duidelijk het grijsachtige
linnen voor me en de gewichten waarmee het was verzwaard om het strak te houden.
Ik wil niet beweren dat dit van beslissende invloed is geweest op mijn latere
beroepskeuze, maar het was wel een bijzondere ervaring om zo de achterkant van
een illusie te zien te krijgen.
Mijn grootmoeder - we noemden haar Beppe, ter onderscheiding van mijn
grootmoeder van moederszijde die uit Groningen kwam - herinner ik me niet zo
duidelijk. Ze was een vrij grote,

*

Kollum hoort niet tot het eigenlijke Friese taalgebied. Er werd ‘stadsfries’ gesproken en dat
was het dialect dat mijn vader met zijn broers sprak. Er komen wel een aantal typisch Friese
uitdrukkingen in voor.

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

16
zwaar gebouwde vrouw en op een door G.D. Gratama geschilderd portret dat bij
ons thuis hing, maakt ze een nogal strenge indruk. Een oudere neef, die haar goed
heeft gekend, merkt daarbij op dat dit portret wel haar energie en intelligentie doet
uitkomen, maar geen recht doet aan haar vriendelijke menslievendheid en haar
gevoel voor humor.
In Kollum vond men waarschijnlijk dat ze beneden haar stand was getrouwd: ze
kwam uit een geslacht van timmerlieden, aannemers en molenaars. Ze was een
krachtige persoonlijkheid en een flinke zakenvrouw. Ik vermoed dat zij mijn
grootvader heeft aangemoedigd en dat ze hem heeft geholpen met de afrekening.
In elk geval heeft ze na zijn dood zijn zaken gedeeltelijk voortgezet. ‘Ik kan goed
rekenen,’ placht ze van zichzelf te zeggen. Maar haar belangstelling ging veel verder.
Toen ze later van haar kleinkinderen hoorde dat je wis- en natuurkunde kon studeren
en ze haar uitlegden wat dat was, zei ze: ‘Dat zou nou wat voor mij zijn geweest.’
Misschien was medicijnen ook wel iets voor haar geweest. Ze viel soms in wanneer
er bij een bevalling geen dokter of vroedvrouw beschikbaar was en later vertelde
ze met trots dat er nooit een geval van kraamvrouwenkoorts was voorgekomen bij
de bevallingen waarbij zij had geholpen. Aan een oudere nicht van me heeft ze wel
eens uitvoerig beschreven hoe ze bij die gelegenheden haar nagels zo kort mogelijk
knipte, haar handen grondig boende met groene zeep en daarna spoelde met
gekookt water, wat waarschijnlijk meer was dan veel doktoren deden toentertijd.
Langs welke weg de voorschriften van Semmelweiss waren doorgedrongen tot een
arbeidersvrouw in een afgelegen Fries dorpje kan ik niet achterhalen.
Beppe was een rechtzinnig calvinist en toen in 1887 de Dolerenden de
gereformeerde kerk stichtten, sloot ze zich daarbij aan. Ze was een groot
bewonderaarster van Abraham Kuiper en las met toewijding diens stichtelijke boeken.
Ze las ook veel in de bijbel. Haar energie en haar intelligentie waren uitzonderlijk,
maar in haar theologische belangstelling stond ze niet alleen. Discussies over inhoud
en vorm van een preek waren een belangrijk aspect van de dorpszondag. In dat
opzicht bestond er een verwantschap tussen Friese en Schotse dorpjes. Mijn vader
las later graag in de boeken van Ian MacLaren (het pseudoniem van dominee John
Watson) wiens goed geschreven - maar wel wat senti-
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mentele - verhalen over een Schots dorpje hem zo aan Kollum deden denken. Ik
vroeg eens aan een Schotse kennis of ik gelijk had met mijn opmerking en hij gaf
me ogenblikkelijk - in voor mij niet zo gemakkelijk te volgen dialect - een voorbeeld
van het soort van discussie dat zou kunnen plaatsvinden na de preek.
Misschien is het ver gezocht, maar ik zie ook een analogie tussen de houding
van onze Nederlandse calvinisten en de joodse tradities. Ik zou niet durven beweren
dat ik een volledige verklaring kan geven voor de vooraanstaande positie van joden
op velerlei gebied, maar ik ben ervan overtuigd dat religieuze tradities daarbij een
belangrijke rol hebben gespeeld. Hoe arm een jood ook mocht zijn en welk beroep
hij ook uitoefende, voor hem was de rabbi die de talmud bestudeerde een
eerbiedwaardige figuur. Het bestuderen van boeken en het nadenken over abstracties
werden niet beschouwd als belachelijke tijdverspilling maar als een waardevolle
bezigheid, en van talmud naar hogere wiskunde is misschien niet zo'n grote stap.
In een biografie van David Sarnoff, de schepper van RCA, las ik dat het in het dorpje
bij Minsk, waar hij zijn kinderjaren doorbracht, een veel grotere schande was
ongeletterd te zijn en voor ‘amhorets’ te worden uitgemaakt dan arm te zijn. De
jonge Sarnoff werd in de leer - en in de kost - gedaan bij een rabbi waar hij honger
leed. Iets dergelijks moet overal in de joodse wereld hebben gegolden. Speelde de
theologische belangstelling van Friese dorpelingen een soortgelijke rol? In het geval
van mijn vader lijkt het er wat op. Niemand had hem echt leren lezen, maar hij keek
toe en luisterde wanneer zijn moeder half hardop in haar bijbel las. En zo verraste
hij haar op een goede dag - hij was toen vier jaar - door te zeggen: ‘Wacht even, ik
ben nog niet aan het eind van de bladzijde.’ Een grappige bijkomstigheid was dat
hij zo de Gothische letters eerder leerde dan de Romeinse. Mijn vader is het
gereformeerde geloof niet lang trouw gebleven. (Het eerste verhaal in de bijbel dat
hem reeds als jongen deed twijfelen aan de letterlijke waarheid van alles wat in de
bijbel staat, was de geschiedenis van Nebukadnezar [Daniel 4.33] die gras at als
de ossen. Dat vond hij voor een koning ondenkbaar.) Zijn liefde voor boeken en
voor lezen bleef zijn hele leven bestaan.
De dorpsschool in Kollum zal wel niet beter en niet slechter zijn geweest dan
andere dorpsscholen, maar er was wel wat te
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zeggen voor deze instellingen. Annie Romein heeft er in haar herinneringen aardig
over geschreven. Er was meestal maar één meester voor meer klassen en dus
kregen de leerlingen taken waar ze zelf aan moesten werken. Knappe leerlingen
konden zo snel opschieten als ze maar wilden en kregen vervolgens een moeilijker
boekje. Ze leerden ook zich te concentreren op eigen werk, terwijl elders in het
lokaal een les over een heel ander onderwerp aan de gang was. Mijn vader had
ook later dat vermogen in hoge mate. Hij kon in de huiskamer een artikel zitten
schrijven terwijl wij praatten of zelfs terwijl mijn zusje piano studeerde. We mochten
alleen niet fluisteren; dat vond hij hinderlijk. De knappe leerlingen kregen al vroeg
ervaring in het les geven: ze kregen vaak de opdracht anderen wat te helpen. Ik
heb de indruk dat sommige aspecten van de dorpsschool later zijn herontdekt door
theoretisch geschoolde pedagogen. Het ging mijn vader dus niet zo slecht, maar
een tijd lang had hij te lijden onder een nare, misschien wat sadistische onderwijzer,
die de kinderen werkelijk mishandelde. Als hij niet in de buurt was, noemden de
kinderen hem ‘Sjoerd Bokske’. Op een dag werden er bij de school reparaties
uitgevoerd en het was voor de kinderen verboden daar onder het speelkwartier in
de buurt te komen. Maar toevallig was Hendrik er aan het werk, en mijn vader vond
dat hij het recht had zijn broer gedag te zeggen. De onderwijzer kreeg dat in de
gaten, greep hem beet en schopte hem met een knie voor zich uit. Daarop barstte
mijn vader uit met: ‘Dou lellike Sjoerd Bokske, wat wost’ (Jij lelijke Sjoerd Bokje, wat
wil je). Mijn vader werd van school gestuurd, maar daarop reageerde hij met te
zeggen: ‘Dat treft; ik was toch al van plan van deze school af te gaan, want ze leren
je hier niets.’ Ik weet niet precies hoe de zaak afliep. Ik ben bang dat mijn vader zijn
verontschuldigingen moest aanbieden. Mijn zusjes en ik vonden het een prachtig
verhaal en we hebben meer dan eens gevraagd: ‘Vertel ons nog eens van Sjoerd
Bokske,’ en mijn vader wilde dat graag doen. Ik geloof dat dit onbetekenende voorval
toch een grote invloed heeft gehad: het slechte voorbeeld was voor hem een prikkel
zelf een betere opvoeder te worden.
Een zoon van Sjoerd Bokske werd een gezien notaris. Toen gebeurde het dat
mijn vader gecommitteerde was bij eindexamens gymnasium en bij de kandidaten
was een zoon van de notaris, kleinzoon van Sjoerd Bokske. Mijn vader kwam terug
van de uit-
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slag, wreef zich in de handen en zei: ‘Eindelijk heb ik mijn wraak.’
‘Heb je hem laten zakken?’ vroeg ik.
‘Natuurlijk niet, hij is geslaagd. Maar hij was een zwakke kandidaat en ik heb heel
wat moeite moeten doen om hem een redelijk figuur te laten slaan. Zonder mijn hulp
zou hij zeker zijn gezakt.’
‘Je mag niet zo haatdragend zijn,’ zei mijn moeder, ‘zelfs niet op deze manier.’
In 1888 ging mijn vader van school af en werd leerling in een drukkerij, die ook
het plaatselijk nieuwsblad - in hoofdzaak een ‘lijmpot en schaar’-produktie - uitgaf.
Het was de meest geletterde baan die Kollum te bieden had. Hij vertelde met enige
trots dat hij een record had gevestigd wat betreft het leren van de letterkast en dat
hij een lang ingezonden stuk had mogen zetten over de brandende vraag of kinderen
op school hun klompen aan moesten houden of uittrekken. Ook had hij het
overlijdensbericht van J.J.A. Goeverneur (1809-'89) gezet. Ik meen dat er de laatste
jaren een hernieuwde belangstelling is voor wat men de oer-prikkebeen zou kunnen
noemen, het gedicht dat door Goeverneur zeer vrij werd bewerkt. Maar ik vrees dat
wat kinderen betreft de Nederlandse Prikkebeen door moderne stripverhalen is
verdrongen. Voor mensen van mijn generatie blijven de regels
Lieve zuster Ursula
Ik ga naar Amerika.
Dat is 't waar kapellenland
'k Schrijf U dit met eigen hand
En verblijf gelijk voorheen
Uw geliefde Prikkebeen

een van de hoogtepunten der Nederlandse poëzie. Ik heb ze zelfs voor de Engelse
uitgave van dit boek in het Engels vertaald, eindigend met
And as ever I remain
Your devoted Prikkebeen.

Mijn vader bleef maar drie maanden op die drukkerij, veel te kort om een volleerd
typograaf te worden. Toch bleef er wel wat
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over van die leertijd. Wanneer hij, later in zijn leven, een stuk schreef, was de indeling
van de bladzijde, de layout, bewonderenswaardig, ook al schreef hij nog zo snel.
Van een afstand gezien zagen zijn manuscripten er altijd keurig uit. Van dichtbij
waren ze wat teleurstellend, want ze waren vaak vrijwel onleesbaar. Ik heb er heel
wat overgeschreven. Hij was aan de andere kant vaardig en zorgvuldig in het lezen
van drukproeven. In 1889 verhuisde de familie naar Groningen en daar kwam hij
eerst weer op de lagere school om zijn opleiding in Kollum aan te vullen. Een keer,
toen het hoofd ziek was, werden de lessen waargenomen door een jonge
onderwijzeres, F. Borkhuis, die toen voor middelbaar Frans studeerde. Zij ‘ontdekte’
mijn vader en gaf hem Franse les buiten schooltijd. Ik vermoed dat ze hem ook hielp
zijn uitspraak van het Nederlands en zijn wat ruige manieren bij te schaven, maar
bovenal, ze raadde hem aan onderwijzer te worden. Mijn vader was haar erg
dankbaar. Later kwam ze van tijd tot tijd bij ons logeren; een klein, pittig dametje.
Ze was lerares Frans geworden en was zo verzot op die taal dat ze ook het
Nederlands uitsprak met een soort Parijse r. Ze kon niet nalaten af en toe de
uitspraak of de manieren van mijn vader te bekritiseren en mijn vader, een breed
geschouderde, zwaar gebouwde reus, accepteerde dat goedmoedig.
Oudere lezers zullen zich ongetwijfeld herinneren dat er destijds twee verschillende
opleidingen voor onderwijzer bestonden: de kweekschool en de normaalschool. (De
zogenaamde stoomcursussen waarmee leerlingen met eindexamen HBS of
gymnasium in één jaar werden klaargestoomd voor het onderwijzersexamen laat
ik buiten beschouwing.) De kweekschool gaf een volledige opleiding; de
normaalschool gaf in hoofdzaak avondlessen, die moesten worden aangevuld met
praktisch werken op een lagere school. Na enige maanden op een nogal rudimentaire
christelijke normaalschool koos mijn vader tot verdriet van zijn moeder de
Rijksnormaalschool. Van 1892 tot 1896 volgde hij daar de lessen. Een voordeel van
de normaalschool was dat er veel tijd overbleef voor zelfstudie. Mijn vader moet in
die jaren ontzettend veel hebben gelezen en in zich hebben opgenomen; hij was
snel van begrip en had een uitmuntend geheugen. Boeken leende hij uit de
wetenschappelijke bibliotheek van ‘Het Nut’ (de Maatschappij tot Nut van 't
1
Algemeen), die goed was voorzien en weinig klanten had.
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Op de vijftiende april 1896 legde mijn vader het onderwijzersexamen af. Er waren
elf vakken en hij haalde honderddrie punten. Hij kreeg een zeven voor schrijven,
maar verder meer tienen dan negens. Zelfs voor muziek kreeg hij een negen, hoewel
hij geen wijs kon houden en geen instrument bespeelde. Het examen was alleen
theoretisch en hij had alles netjes van buiten geleerd. Zijn examen was een soort
van record en hij werd daardoor in bepaalde kringen een kleine beroemdheid. Mijn
moeder wist later te vertellen dat een medeleerling - ze was toen op de kweekschool
- hem eens had aangewezen: ‘Daar gaat die vent met de 103 punten’, waarop ze
had gereageerd met: ‘Dat zou je ook niet zeggen als je hem ziet.’
Gedurende de volgende twee jaar was mijn vader tijdelijk onderwijzer aan diverse
scholen, haalde hij de lagere akte Frans in 1897 en bereidde hij zich voor op het
examen voor de hoofdakte dat hij in 1898 aflegde, alweer met uitstekende cijfers.
In 1899 begon voor hem een nieuwe toekomst: hij werd benoemd tot leraar aan
een avondcursus voor de hoofdakte (het waren meestal onderwijzers in functie die
voor dit examen studeerden). Mijn vader had niet veel tijd nodig om zijn lessen voor
te bereiden, want hij beheerste de stof volledig; het werk werd redelijk goed betaald.
Zo kreeg hij de kans verder te studeren. En hij ontmoette mijn moeder als leerling
op zijn cursus.
Ik weet niet of men heden ten dage nog voldoende beseft wat een belangrijke rol
de onderwijzersloopbaan heeft gespeeld voor de sociale mobiliteit en voor de
aanvulling van de intelligentsia in Nederland. Gedurende de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw was dat voor een onbemiddelde, intellectueel begaafde
jongen (en a fortiori voor een meisje) vrijwel de enige mogelijkheid om zich verder
*
te ontwikkelen en van die mogelijkheid werd ruim gebruik gemaakt. Velen brachten
het tot onderwijzer of schoolhoofd. Hun kinderen behoorden dan vaak tot de beste
studenten. Sommigen haalden middelbare aktes en werden leraar aan kweekschool,
HBS of gymnasium; enkelen zagen kans hun studie voort te zetten aan universiteit
of hogeschool. Er waren zelfs wel hoogleraren die als onderwijzer waren begonnen.
De Nobel-

*

Dat gold vooral voor mensen met theoretische of letterkundige ambities. Voor technisch
georiënteerden bestonden er enkele andere mogelijkheden. De onderwijzersakte heeft ook
bijgedragen tot de emancipatie van de vrouw.
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prijswinnaar Van der Waals, die in dit boek nog ter sprake komt, was een illuster
voorbeeld.
Al deze onderwijzers hadden één ding gemeen: ze vonden kennis en
kennisoverdracht belangrijk. Ze studeerden en ze doceerden met toewijding. Er
waren veel heel knappe mensen bij het lager onderwijs. Tegenwoordig is de situatie
anders. Voor werkelijk begaafde leerlingen staan op vrij ruime schaal beurzen ter
beschikking. Wie nu de onderwijzersloopbaan kiest doet dat niet meer omdat het
‘de weg tot de wetenschap’ is. Die loopt via VWO en universiteit. Van opvoedkundig
standpunt hoeft dat niet altijd een nadeel te zijn, maar het valt niet te ontkennen dat
daardoor in intellectueel opzicht de onderwijzersstand werd afgeroomd. Iets dergelijks
geldt overigens ook voor vaklieden. Ik heb zowel bij het Kamerlingh Onnes
Laboratorium in Leiden als bij het Philips Laboratorium instrumentmakers gekend
die meesters in hun vak waren en bovendien zeer intelligent. Ze zouden een
academische studie zeker hebben kunnen voltooien. Dertig, veertig jaar later zouden
ze waarschijnlijk daartoe de gelegenheid hebben gekregen. Het is rechtvaardig en
verheugend dat deze mogelijkheden thans bestaan, maar toch vraag ik me wel eens
af of deze vaklieden als ingenieur even nuttig zouden zijn geweest. In elk geval is
een uitblinkende instrumentmaker waardevoller dan een middelmatige ingenieur.
Voor onderzoek en ontwikkeling zijn goede ambachtslieden onontbeerlijk en daaraan
zou wel eens een tekort kunnen ontstaan. De oplossing ligt voor de hand: dan moet
men de vakman beter betalen en zijn aanzien, zijn status, moet omhoog. Daarbij
stuit men echter wel eens op vooroordelen. ‘Een man die met zijn handen werkt op
maandsalaris? Niet dan over mijn lijk,’ zei een lid van een salariscommissie bij
Philips eens tegen me. Ik heb mijn wil toch kunnen doorzetten en hij is er niet aan
gestorven, maar ik moest hem toegeven dat een chirurg, die ook met zijn handen
werkt - daarom heet hij zo - meestal op stukloon staat. ‘Dat is heel wat anders,’ zei
mijn opponent, waarop ik antwoordde: ‘Dat geef ik wel toe; hij is vrijwel de enige
arbeider op stukloon die ook voor zijn uitval wordt betaald.’
Mijn vader moest eerst staatsexamen doen en in 1900 begon hij in Groningen
met de studie in de wijsbegeerte. Gerard Heymans (1857-1930) was van 1890 tot
1927 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Groningse Universiteit. Hij had in Leiden
rechten en wijs-
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begeerte gestudeerd en was in 1880 gepromoveerd op een proefschrift Karakter
en Methode der Staathuishoudkunde. Hij zette zijn studie in de wijsbegeerte voort
in Freiburg im Breisgau (dus het Duitse, niet het Zwitserse Freiburg) en promoveerde
in 1881 voor de tweede keer, ditmaal in de wijsbegeerte. Zijn promotor was
Windelband, een neo-Kantiaan die bij ons vooral bekend werd door zijn leerboek
van de geschiedenis der wijsbegeerte. Heymans heeft over velerlei wijsgerige
onderwerpen gepubliceerd en schijnt een voortreffelijk docent te zijn geweest. Hij
was in Nederland ook een pionier op het gebied van de psychologie, in het bijzonder
op het gebied van de experimentele psychologie. Het grootste voorrecht dat een
jonge beoefenaar van wetenschap ten deel kan vallen, is dat hij een leermeester
vindt die hij werkelijk bewondert en eerbiedigt. Zo'n leermeester was Heymans voor
mijn vader. Mijn vader was ongetwijfeld gefascineerd door en zeer belezen in de
wijsbegeerte. Hij schreef zelfs een beknopte geschiedenis der Wijsbegeerte, een
boekje voor de niet-vakman dat vele drukken beleefde. Ik heb nog een exemplaar
van de tweede druk (zesde tot tiende duizendtal) met een opdracht
Voor Henk van vader
Het boek zal oud zijn, als je't groot zult lezen
Maar 't zoeken van de geest zal eeuwig wezen
1 Dec. 1910
Ik was toen anderhalf jaar oud. Hij heeft ook zijn leven lang gezegd dat hij vroeger
of later de tijd hoopte te vinden een groot boek te schrijven waarin hij een nieuwe
filosofie zou ontwikkelen. Gebroken Leven zou de titel zijn. Maar hij is er nooit aan
toe gekomen en ik moet bekennen dat wij, zijn kinderen, hem er wel eens mee
plaagden. (Met sommige van mijn eigen plannen is het niet veel beter gegaan, maar
dit boekje heb ik in ieder geval afgemaakt.)
Het was niet alleen een kwestie van onvoldoende tijd. Al kon hij ook nog zo goed
leren, mijn vader was niet voorbestemd een wetenschapsman te worden. Hij wilde
vóór alles docent en opvoeder zijn en dat is hij zijn leven lang gebleven. Hij deed
kandidaatsexamen in 1903, maar zijn doctoraal pas in 1909. Aan een proefschrift
*
is hij niet meer toegekomen. Want intussen was er

*

Veel later - hij was toen al over de zeventig - verleende de universiteit van Gent hem een
eredoctoraat.
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van allerlei gebeurd. Hij doceerde en studeerde en toch vond hij nog tijd voor andere
dingen. Hij publiceerde en hield lezingen over opvoedkundige vraagstukken; hij was
ook een overtuigd geheelonthouder en stond bekend als een welsprekend redenaar.
In later jaren begreep hij wel dat ik zijn opvattingen niet helemaal deelde, maar, zei
hij, als jij als kind gewoond had naast een drankzuchtige smid en als je het gesnik
van vrouw en kinderen had gehoord wanneer hij dronken thuiskwam en ze
aframmelde, dan zou je er net zo over denken als ik. Mijn moeder, die voor haar
huwelijk onderwijzeres was geweest in de Groningse veenkoloniën en daar veel
ellende had gezien, was het hartgrondig met hem eens. Het waren deze
nevenactiviteiten die hadden geleid tot vriendschap met de achttien jaar oudere Jan
Ligthart (1859-1916). Misschien begint de naam van Ligthart langzaamaan in het
vergeetboek te raken, maar hij was een man die een grote invloed heeft uitgeoefend
op de hervorming van het lager onderwijs in Nederland en wiens denkbeelden ook
buiten onze grenzen, vooral in Scandinavië, gehoor vonden. Hij heeft een beslissende
invloed gehad op de levensloop van mijn vader en daardoor indirect op de mijne.
Laat ik proberen iets over hem te vertellen.
Hij kwam uit Amsterdam. Niet uit een arbeidersgezin, maar wel uit een verarmd
gezin. Hij vertelt daarover in zijn jeugdherinneringen. Hij werd onderwijzer en daarna,
in 1885, hoofd van de openbare lagere school in de Tullinghstraat in Den Haag. Hij
was zeer intelligent en beschikte over grote kennis, vooral op het gebied van
literatuur, maar wat hem werkelijk interesseerde was zijn opvoedkundige
denkbeelden in zijn school in de praktijk uit te werken. Hij geloofde niet in strenge
tucht, niet in straffen: je moest proberen kinderen te begrijpen en je moest hun
gevoelens respecteren. Daarbij vertrouwde hij meer op zijn intuïtie dan op
verstandelijke analyse. ‘Ik ben te dom voor experimenten en te lui voor statistiek,’
heeft hij eens van zichzelf gezegd. Hij trachtte een brug te slaan tussen de school
en het dagelijks leven. Boeren en handwerkslieden spelen een grote rol in de boekjes
van Ligthart en Scheepstra, die jarenlang het leesmateriaal waren voor vrijwel alle
Nederlandse scholen. Men heeft later gezegd dat ze in hoofdzaak door Scheepstra
geschreven waren. Dat is mogelijk, maar de
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pedagogische grondgedachten kwamen zeker vooral van Ligthart. En Ligthart zelf
was een begaafd schrijver. Zijn jeugdherinneringen zijn nog altijd lezenswaardig.
Hoe het ook zij, Ot en Sien zullen nog wel lang spreekwoordelijk blijven, ook al
worden de boekjes niet meer gelezen. Ligtharts school was een volksschool, maar
zijn advies werd gezocht door geheel andere kringen. Zo werd hij door koningin
Wilhelmina geraadpleegd over de opvoeding van prinses Juliana. Mijn moeder wist
ook te vertellen dat op een avond een grote auto stopte voor het huis van Ligthart
in de Tullinghstraat. Een zeer deftige dame wilde Ligthart raadplegen over problemen
die ze had met een zoontje. Maar Ligthart onderbrak haar lange verhaal en zei:
‘Stapt u meteen in uw auto en laat de chauffeur u zo gauw mogelijk naar huis rijden,
dan is u nog net op tijd om hem zelf in te stoppen. Goedenavond.’
Een aantal ouders in Den Haag was ontevreden over de bestaande middelbare
scholen. Ze vroegen Ligthart om raad; hij ontvouwde een aantal nieuwe denkbeelden
en voegde eraan toe dat naar zijn mening mijn vader de juiste man zou zijn om zo'n
nieuwe school op te zetten. En zo verhuisden mijn ouders in 1905, een jaar na hun
huwelijk, van Groningen naar Den Haag. Er waren allerlei moeilijkheden. Mijn vader
was niet bevoegd les te geven bij het middelbaar onderwijs. Daarvoor waren
hoofdakte en een kandidaatsexamen wijsbegeerte onvoldoende (ook een doctoraal
wijsbegeerte zou onvoldoende zijn geweest). Er werd een oplossing gevonden. Bij
koninklijk besluit kreeg hij bevoegdheid voor geschiedenis en Nederlandse taal op
grond van een aantal tentamens die hij in Utrecht heeft afgelegd. Een tweede
moeilijkheid had te maken met het type school dat men wilde stichten. We
beschouwen tegenwoordig een lyceum met alleen een HBS B en een gymnasium
onder één dak en met een gemeenschappelijke onderbouw alweer als een instelling
van het verleden en het kost misschien enige moeite zich voor te stellen dat aan
het begin van onze eeuw dit een revolutionaire opzet was waarvoor in de
onderwijswet eigenlijk geen plaats was. Er werd een provisorische oplossing
gevonden en dat is een halve eeuw zo gebleven, hoewel het aantal lycea snel
groeide. In 1909, het jaar van mijn geboorte, was ook die zaak geregeld en de school
(die enige jaren had gewerkt als vervolgklassen van de Haagsche Schoolvereniging)
kon officieel worden geopend. Zij droeg de naam Het Nederlandsch
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Lyceum en alle latere lycea zijn min of meer naar dit voorbeeld gemodelleerd. De
school kreeg vele jaren lang geen subsidie en moest dus geheel en al worden
bekostigd uit schoolgelden en uit vrijwillige bijdragen van de ouders. Wat dat betreft
was het dus wel een ‘standenschool’, al zag mijn vader meestal wel kans om een
zeer begaafde, maar onbemiddelde leerling toe te laten. Toch zijn het juist de lycea
geweest die later het middelbaar (en voorbereidend hoger) onderwijs voor brede
kringen toegankelijk maakten.
Mijn vader ging op in zijn school. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kon de
telefoon gaan, ook tijdens het weekeinde. Dan haalde hij 1 Samuel 3:9 aan, ‘Spreek
Heer, Uw dienaar hoort,’ nam de hoorn op en luisterde geduldig naar problemen,
wensen of klachten van ouders of leraren. Hij stelde er een eer in alle leerlingen
persoonlijk te kennen en besteedde de eerste twee weken van het schooljaar er
gedeeltelijk aan zich hun naam en gezicht goed in te prenten. Hij vergat ze nooit
meer en herinnerde zich ook later hun prestaties, gedrag en familieomstandigheden.
Toen ik hem in 1942 vertelde dat ik een ingenieur had ontmoet die bij hem op school
was geweest en zijn naam noemde, zei hij prompt: ‘Eindexamen HBS in 1920, vader
professor in Leiden, knappe jongen, gemiddelde 8 of meer, maar wel een beetje
lastig.’ Hij was ook heel goed in het aanwerven van leerkrachten en hoewel hij hen
het leven soms moeilijk maakte, waren ze bijna allemaal erg aan hem verknocht.
Zoals ik al vertelde kwam hij nooit toe aan het schrijven van zijn grote boek over
zijn nieuwe wijsgerige stelsel, maar hij schreef talrijke artikelen, hoofdzakelijk over
opvoedkundige vraagstukken en werkte mee aan enkele handboeken en
bloemlezingen. In later jaren schreef hij ook een wekelijks stukje voor De Telegraaf.
Ik zie hem nog voor me, zoals hij aan zijn schrijftafel zat, snel schrijvend terwijl zijn
arm en zijn pols nauwelijks bewogen. Soms legde hij zijn pen neer, vlijde zijn hoofd
op zijn gevouwen handen en sliep vast voor twintig minuten of zo. Daarna pakte hij
zijn pen weer op en schreef verder alsof er geen onderbreking was geweest. Ik wou
dat ik dat ook kon, maar dat heb ik niet van hem geërfd.
Ik was erg weetgierig en interesseerde me voor allerlei onderwerpen, geschiedenis,
aardrijkskunde, talen, rekenen, en wat ik ook vroeg, hij zei nooit dat ik te jong was
om het antwoord te be-
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grijpen. Meestal antwoordde hij meteen, soms zei hij: ‘Ik heb wel wat tijd nodig om
je dat uit te leggen; vraag me nog maar eens, vanavond na het eten.’ En een enkele
keer moest hij bekennen dat hij het even moest nakijken. Hij had een indrukwekkende
bibliotheek en er was bijna altijd wel een boek over het gevraagde onderwerp.
In 1918 werd mijn vader benoemd tot bijzonder hoogleraar in de opvoedkunde
aan de Rijksuniversiteit in Leiden, een functie die hij tot 1950 bekleedde. Als rector
werd hij in 1931 om gezondheidsredenen gepensioneerd. Hij is in 1957 overleden.
Nu moet ik om volledig te zijn ook iets over mijn moeder schrijven. Zij was een
heel lieve en ook een heel bescheiden vrouw. Ik denk dat ze me zou hebben
aangespoord om over mijn vader te schrijven, maar vooral niet over haarzelf. Dus
moet ik heel kort zijn. Haar vader, zoon van de hotelhouder van het Herenlogement
in Ter Apel, was onderwijzer aan het doofstommeninstituut in Groningen. Haar
moeder kwam van een grote boerderij in Stadskanaal. Ik heb al vermeld dat mijn
moeder onderwijzeres was en dat ze mijn vader had ontmoet op de cursus voor de
hoofdakte waar zij leerling, hij leraar was. Ze had drie zusters en twee broers. De
oudste broer werd dominee in de Nederlands Hervormde kerk, en behoorde daar
tot de vrijzinnige richting. Hij was getrouwd met een dochter van Jan Ligthart. De
jongste broer had weinig succes in industrie en op kantoor, maar verwierf zich een
zekere naam en verdiende een ruim inkomen als helderziend genezer. Als
natuurkundige word ik natuurlijk geacht niet te geloven in ‘bovennatuurlijke’ gaven.
Laat ik daarom alleen zeggen dat mijn oom Johan, met zijn arendsneus en zijn
doordringende blauwe ogen, een fascinerende persoonlijkheid was. Ik denk dat hij
veel mensen heeft kunnen helpen, omdat ze een aantal eenvoudige raadgevingen
betreffende dieet, roken en dergelijke opvolgden vanwege de suggestieve wijze
waarop ze werden gegeven. Misschien werkten de kruiden die hij voorschreef alleen
als placebo's, misschien had hij vooral succes bij psychosomatische aandoeningen.
Of is er toch nog iets anders aan de hand? Ik wil daar niet op ingaan. Oom Johan
schilderde ook zeegezichten.
Mijn moeder was in vele opzichten het tegengestelde van mijn vader. Zij was klein
van stuk, haar bewegingen waren vloeiend en goed gecoördineerd, ze was goed
in spelletjes, handig in naai-
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werk en knutselen, en niet erg sterk. Ze was muzikaal en speelde aardig piano,
hoewel ze maar weinig les had gehad. Ze beweerde altijd van zichzelf dat ze dom
was en dat ze de onderwijzersakte en de hoofdakte alleen maar had gehaald omdat
de examinatoren medelijden met haar hadden: ze was doodziek van de zenuwen
geweest. Nu is het waar dat het van buiten leren van een grote hoeveelheid
geformulariseerde feiten niet haar sterkste punt was, maar ik geloof dat ze op een
dieper niveau veel begreep. Misschien heb ik van mijn vader een redelijk goed
geheugen geërfd - lang niet zo goed als het zijne - en ook een zeker vermogen van
analyse, maar als ik af en toe iets heb kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van
wiskunde en natuurkunde door een intuïtief gevoel in welke richting de oplossing
moest worden gezocht, dan zou dat van moederszijde kunnen komen. Op de vraag
of er wel voldoende aanwijzingen zijn voor de erfelijkheid van intelligentie kom ik
overigens later nog terug. Van mijn vader heb ik veel geleerd, maar mijn moeder
voedde ons op. Ze was niet streng, ze strafte nooit (Jan Ligthart vond haar
bewonderenswaardig), maar ze had wel strikte ethische principes. Tijdens de eerste
wereldoorlog hadden de meesten van mijn schoolvriendjes veel tinnen soldaatjes
en daarmee werden grote veldslagen uitgevochten. Mijn moeder wilde niet dat ik
zulk speelgoed zou hebben en vond het niet prettig als ik er bij anderen mee speelde.
Oorlog was wreed en afschuwelijk, dat moest ik begrijpen en ik mocht er geen spel
van maken. Ik mocht ook niet naar de Gevangenpoort, waar folterinstrumenten te
zien zijn, en het zou me ook vandaag nog moeite kosten daar binnen te gaan.
Ze was godsdienstig, maar volkomen ondogmatisch. Toen ze als meisje zou
worden aangenomen in de Nederlands Hervormde kerk had ze het erg moeilijk
gehad; ze geloofde vrijwel niets van wat er in de officiële geloofsbelijdenis stond.
Gelukkig kwam de dominee haar te hulp. ‘Schrijf dan maar eens op wat je wél
gelooft,’ zei hij, en nadat hij haar opstelletje had gelezen: ‘Je bent een volslagen
heiden maar een goed meisje; ik zal je graag aannemen.’
Ze was vrij van alle wereldlijke eerzucht. Ze vond het leven in Den Haag nogal
druk en vermoeiend en genoot van de lange zomervakanties in een huisje in
Ugchelen, toen nog een rustig dorpje. We wandelden vaak naar Beekbergen en
daar keek ze soms met iets van afgunst naar de dorpsschool. ‘Zou dat geen mooie
toekomst
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voor jou zijn?’ heeft ze wel eens gezegd. ‘Hoofd van een dorpsschool in een mooi
rustig dorpje.’ Het is een beetje anders gelopen.
*

De oorsprong van onze familienaam

Mij wordt vaak gevraagd waar onze familienaam vandaan komt. Dat is niet erg
duidelijk. Kazimierz is nog steeds een algemeen voorkomende Poolse voornaam.
Het was ook de naam van diverse koningen en prinsen, waarvan één (1458-'84),
nadat een poging hem koning van Hongarije te maken was mislukt, het tot heilige
heeft gebracht. Hij werd in 1521 gecanoniseerd, en zijn naam werd verlatijnst tot
Casimirus. Sindsdien is Casimir vooral in Frankrijk, maar ook elders een vrij veel
voorkomende voornaam. In Nederland is hij echter nooit erg aangeslagen hoewel
drie stadhouders van Friesland Casimir als tweede voornaam hadden. Hoe komt
†
het dat een of andere vorm van deze naam (er zijn 16 mogelijke spellingen en ze
komen bijna allemaal voor) tot voornaam werd? Er liep in onze familie een verhaal
van Poolse voorouders. Dat zou niet onmogelijk zijn: er zijn ongetwijfeld Poolse
protestanten naar Nederland uitgeweken. Bovendien waren er altijd wel buitenlandse
boerenarbeiders en turfstekers. Maar dit verhaal wordt niet bevestigd door het
onderzoek van Lucas Cazemier. Hij heeft mijn voorouders teruggevonden tot 1
januari 1688, de dag waarop Stoffer Hindriks, de zoon van Hindrik Stoffers, werd
gedoopt in de hervormde kerk te Tolbert. Deze voorouders worden in de stukken
die hij heeft gevonden steeds alleen aangeduid met een patronymicum totdat mijn
betovergrootvader Brugt Hendriks (1763-1852), een timmerman te Twijzel, in 1811
de familienaam Kasemir aanneemt. Van een Poolse afkomst is geen spoor te
bekennen: er komen in de stamboom alleen gewone Friese of Nederlandse namen
voor. In een andere tak van de familie noemt een zekere Lammert Hindriks zich al
in 1753 Casemier; op zijn grafsteen - hij overleed in 1810 - staat Cazemir. In

*

De heer Lucas Cazemier, onderwijzer te Kollum, heeft mij de resultaten meegedeeld van een
uitvoerig genealogisch onderzoek. Ik ben hem daarvoor grote dank verschuldigd.

†
Ze kunnen als volgt worden aangegeven:
Hierbij mag naar keuze een
letter uit de bovenste of de onderste regel worden genomen.
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1811 kiezen vele bloedverwanten de naam Casimir in een of andere vorm. Men zou
vermoeden dat ze hem al eerder hebben gebruikt. Waarom is mij nog steeds een
raadsel.
De verscheidenheid van spelling die reeds in 1811 bestond werd nog vergroot
door de onnauwkeurigheid van gemeentesecretarieën en door het analfabetisme
van sommige ‘Casimirs’. We hebben al gezien dat mijn grootvader bij zijn huwelijk
te boek stond als Kasimier en dat komt ook overeen met zijn geboorteakte. Maar
zijn kinderen werden voor het merendeel geregistreerd als Kazemier. Alleen de
tweede zoon en mijn vader, de jongste, werden Kasimier. Mijn vader, denkende dat
Casimir toch wel de oorspronkelijke vorm moest zijn en waarschijnlijk aangetrokken
door de meer geleerde aanblik van deze spelling begon zijn naam zo te schrijven.
Pas in het begin van de jaren dertig is deze wijziging officieel geworden. Intussen
had het stadhuis in Den Haag kans gezien er nog een fout bij te maken. Mijn eerste
paspoort was ten name van Kasimir.
Na een dergelijke uiteenzetting zal iedereen er wel spijt van hebben dat deze
vraag ooit werd gesteld.

Schooljaren
Over mijn vroege jeugd en mijn schooltijd heb ik niet veel te vertellen. Wij - dat wil
zeggen mijn oudere zuster, mijn jongere zuster en ikzelf - groeiden op in een veilige
en beschermde omgeving. Mijn vader was niet rijk, maar hij had wel een goed salaris
en verdiende nog wat bij met schrijven. Er was altijd geld voor wat belangrijk werd
geacht, voor boeken en voor muzieklessen bijvoorbeeld. Ik was tamelijk schrander,
maar beslist geen wonderkind. Op mijn vijfde verjaardag schreef mijn vader op een
groot stuk papier: Hendrik is vijf jaar; hij kan lezen. Ik werd al gauw een boekenwurm.
Ik was vrij goed in eenvoudig rekenen toen ik op mijn zesde jaar naar school ging.
Ik vond de lessen daarom soms een beetje vervelend, maar in het algemeen ging
ik wel graag naar school. Mijn slechtste vak was schrijven, net als destijds bij mijn
vader. Ik heb me later een redelijk leesbaar handschrift aangeleerd, maar het komt
niet van nature.
Na vier jaar besloten mijn vader en het hoofd der school me een klas te laten
overslaan. Ik vraag me nog altijd af of dat een verstandig besluit is geweest. Van
toen af aan was ik altijd tussen
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jongens en meisjes die gemiddeld ongeveer anderhalf jaar ouder waren dan ikzelf.
Als je twaalf, dertien jaar bent maakt dat een groot verschil. Met de schoolvakken
had ik geen moeite, maar daarbuiten was ik duidelijk achter. Als ik tussen kinderen
van mijn eigen leeftijd was gebleven zou ik waarschijnlijk een iets beter sportsman
en een iets beter muzikant zijn geworden en ook wat minder verlegen zijn geweest.
Maar een kampioen was ik toch niet geworden, een echte musicus evenmin en die
verlegenheid heb ik wel enigszins - hoewel nooit helemaal - overwonnen. Ook heeft
het wel enkele voordelen gehad dat ik al op mijn tweeëntwintigste jaar gepromoveerd
was. Toch zou ik ouders in het algemeen aanraden: laat kinderen tussen hun
leeftijdgenoten.
In 1920 kwam ik op mijn vaders lyceum en na twee jaar moest ik kiezen tussen
HBS of gymnasium. Mijn vader voelde meer voor de richting gymnasium, maar mijn
vriendjes gingen naar de HBS. We zijn het er toen over eens geworden dat ik naar
de HBS zou gaan maar wat privé-les zou krijgen in de oude talen. Na mijn eindexamen
HBS zou ik dan nog een jaar op school blijven in de zesde klas gymnasium en ook
eindexamen doen. Zo is het ook gebeurd. Dat ene jaar bleek juist voldoende om
mijn achterstand in te lopen (ik had voor die privaatlessen nooit erg hard gewerkt)
en in 1926 deed ik eindexamen alpha. Over dat examen maakte ik me niet al te
veel zorgen; ik wist dat ik er in elk geval door zou komen want ik kon vlot vertalen
en de cijfers konden me niet zo erg veel schelen. (Uiteindelijk bleken ze toch tamelijk
hoog te zijn.) Ik maakte me alleen wat zorgen over het examen wiskunde. Voor
iemand met eindexamen HBS stelde die wiskunde voor gymnasium alpha natuurlijk
niet zoveel voor, maar ik wist toen al dat ik wis- en natuurkunde wou studeren en
vond dat ik beslist een 5 - destijds voor gymnasia het hoogste cijfer - moest halen.
Gecommitteerde was de later zeer vermaarde wiskundige Van der Corput, toen een
jong hoogleraar te Groningen, die als streng bekend stond. Het is gelukt en een
nog grotere voldoening was dat bij de uitslag Van der Corput tegen me zei: ‘Je kunt
gerust wisen natuurkunde gaan studeren.’
Overigens was mijn schooltijd niet erg opwindend. Ik vond de meeste vakken wel
interessant, maar was er niet door bezeten. Het kostte me echter weinig moeite
hoge cijfers te halen.
Hoe kwam ik tot het besluit om natuurkunde te gaan studeren
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en meer in het bijzonder theoretische natuurkunde? Waarom geen germanistiek?
Ik was erg onder de indruk van onze leraar Duits en wanneer ik vandaag redelijk
correct Duits spreek is dat althans gedeeltelijk aan zijn invloed te danken. Of
algemene taalwetenschap: woorden, hun functie en hun geschiedenis hebben mij
altijd geïnteresseerd. Of rechten. Medicijnen kwam niet in aanmerking, dat begreep
ik heel goed. Ik was te verlegen, te onzeker in mijn contacten met anderen en ook
te onbeholpen met mijn handen. De ingenieursopleiding trok me ook niet bijzonder
aan: mijn belangstelling was vooral theoretisch en ik geloof dat ik al aanvoelde dat
het gemakkelijker zou zijn om later van de theorie naar de toepassing te gaan dan
omgekeerd.
Laat me echter toegeven dat de keuze in hoge mate de keuze van mijn vader
was. Per slot van rekening was hij een vakman op onderwijsgebied met veel ervaring,
want hij had veel van zijn leerlingen moeten adviseren. Ik geloof dat zijn adviezen
in het algemeen heel verstandig waren, maar soms voelde hij zich gefrustreerd
omdat maatschappelijke omstandigheden de beste oplossing onmogelijk maakten.
Nadat hij een jongen die er op school niet veel van terecht bracht aan een uitvoerige
test had onderworpen zuchtte hij eens: ‘Die jongen zou nou een uitstekend
banketbakker kunnen worden, maar zijn vader is gezant en dat zit er dus beslist
niet in.’
Het moet van invloed op mijn vaders keus zijn geweest dat hij bevriend was met
Ehrenfest, de hoogleraar in de theoretische natuurkunde te Leiden, over wie ik nog
uitvoerig zal vertellen. Van tijd tot tijd kwam Ehrenfest bij ons binnenvallen: hij sprak
graag met mijn vader over opvoedkundige vraagstukken, hoewel - of misschien
omdat - ze het lang niet altijd eens waren. Mijn vader had op zijn school een aantal
vernieuwingen ingevoerd, maar hij geloofde wel in het nut van scholen en van min
of meer vastgelegde leerprogramma's. Ehrenfest deed dat niet. Hij was zelf op
school ongelukkig geweest en vond dat een school op zijn hoogst ‘confectiepakjes
voor de geest’ kon leveren.
Mijn vader had ook een diepe bewondering voor H.A. Lorentz, de grootste van
de Nederlandse natuurkundigen, die van 1908 tot 1920 lid van het curatorium van
het Nederlandsch Lyceum was geweest. Lorentz nam een dergelijk lidmaatschap
ernstig op. ‘Wat waard is gedaan te worden is waard goed gedaan te worden,’ was
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een van zijn stelregels. Ik citeer een paar regels uit een brief die mijn vader in 1952
schreef aan W.J. de Haas, schoonzoon van Lorentz:
‘En deze grote geleerde had oog voor de kleine dingen en zorg voor de kleine
mensen. Toen ik in het curatorium van het Lyceum voorstelde, naast de concierge
een “belle-en-boodschappen jongetje” aan te stellen, zei Lorentz, dat hij het goed
vond, maar dat hij vertrouwde, dat de rector zou zorgen dat die jongetjes wat leerden!
Ik heb er voor kunnen zorgen: alle bellejongetjes zijn terecht gekomen in goed werk,
dank zij Lorentz' opdracht!’
Lorentz werd later ook curator van de bijzondere leerstoel in de opvoedkunde
aan de Rijksuniversiteit in Leiden, een leerstoel die door de Vereniging het
Nederlandsch Lyceum werd gesticht en gesubsidieerd. In die jaren vonden veel
hoogleraren dat pedagogiek als vak aan een universiteit geen aandacht en zeker
geen leerstoel verdiende. Het enorme prestige van Lorentz heeft mijn vader geholpen
vaste voet te krijgen.
Grote invloed op mijn eigen keuze heeft mijn natuurkundeleraar H. Corver gehad.
Hij had bij Lorentz gestudeerd, was echter zelf geen echte theoreticus; hij heeft me
later bekend dat de wiskundige theorie van het elektromagnetische veld hem te
moeilijk was. Maar een meer toegewijde leraar kan men zich nauwelijks voorstellen,
zijn lessen waren ongemeen helder en boeiend, en zijn demonstratieproeven gingen
ver uit boven wat toen op scholen gebruikelijk was. Hij had een voorliefde voor
optische proeven en wij verdachten hem ervan dat dat gedeeltelijk was omdat het
hem de kans gaf te roken. In die dagen was het ondenkbaar dat een leraar
gedurende de les zou roken, maar als hij zijn lenzen, spiegels of prisma's had
opgesteld, dan stak hij een sigaartje op en blies zorgvuldig de rook uit, zodat de
stralengang zichtbaar werd.
Natuurlijk moest er ook rekening worden gehouden met de mogelijkheden later
je brood te verdienen. Een doctoraal wis- en natuurkunde gaf toen automatisch
bevoegdheid om wiskunde en natuurkunde aan HBS of gymnasium te doceren.
Betrekkingen bij wetenschappelijk onderzoek waren er nauwelijks, hoogstens enige
slecht betaalde assistentenplaatsen. Veel hoogleraren, zelfs de grote Lorentz, waren
dan ook begonnen als leraar. Nu voelde ik wel geen bijzondere roeping leraar te
worden - in dat opzicht ver-
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schilde ik van mijn vader - maar ik had er ook geen bezwaar tegen. Ik kwam uit een
echte onderwijsfamilie, de meeste van mijn vaders vrienden waren bij het onderwijs.
Leraar worden zou voor mij een heel natuurlijke gang van zaken zijn.
Zo besloot ik dan theoretische natuurkunde te gaan studeren en ik verwachtte
als leraar te zullen eindigen. Mijn ambities waren al een stapje hoger dan hoofd van
een dorpsschool.

Hendrik Antoon Lorentz
In het voorgaande werd H.A. Lorentz genoemd als grootste der Nederlandse
natuurkundigen. Zelfs een korte biografische schets is voldoende om te laten zien
dat hij inderdaad een heel bijzondere man was. Hij werd geboren te Arnhem op 18
april 1853. Zijn vader was tuinier en boomkweker, kundig, hard werkend, redelijk
welgesteld en bereid zijn begaafde zoon te laten studeren. Lorentz heeft geen
armoede of ernstige geldzorgen gekend, maar men kan niet zeggen dat het gezin
waaruit hij stamde hem in intellectueel opzicht in een bijzonder bevoorrechte positie
plaatste. In 1870 ging hij naar Leiden, bleef daar twee jaar en kwam toen terug naar
Arnhem, waar hij geheel zelfstandig zijn studie voltooide. (Hij moest natuurlijk wel
terug naar Leiden om examen af te leggen.) Hij gaf les aan een avondschool, hij
promoveerde in 1875 en in 1878 werd hij in Leiden benoemd tot hoogleraar in de
theoretische natuurkunde. Er volgde een onafgebroken reeks van publikaties - in
het Engels, Frans of Duits, want hij beheerste deze drie talen voortreffelijk. Zijn werk
bestrijkt een breed gebied en al spoedig werd hij ook internationaal erkend als een
prominent fysicus. Tot het einde van de eeuw zocht hij echter nauwelijks contact
met zijn buitenlandse collega's. Zijn dochter meende te weten dat hij zelfs geen
exemplaar van zijn proefschrift aan Maxwell had gestuurd, hoewel het voortborduurt
op diens theorie van het elektromagnetisme. Maar Maxwell, die wat Nederlands
had geleerd om het proefschrift van Van der Waals te kunnen lezen, had ook het
proefschrift van Lorentz bestudeerd. Hij vermeldt het in een bijdrage tot het ‘British
Association Report’ over 1876.
Rond de eeuwwisseling kwam er verandering in Lorentz' leefwijze. Hij werd
uitgenodigd lezingen te houden in Frankrijk en in Duitsland. In 1902 kreeg hij samen
met Zeeman de Nobelprijs en in 1906 ging hij voor het eerst van zijn leven naar de
Verenigde
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Staten, waar hij college gaf aan de Columbia University in New York. Zijn beroemde
boek Theory of Electrons dat in 1909 verscheen, is gebaseerd op die colleges. In
1911 verhuisde hij naar Haarlem: Teylers stichting bood hem een positie aan die
hem ontsloeg van veel van de verplichtingen van een gewoon hoogleraar en die
het hem mogelijk maakte eigen werk te combineren met zijn internationale
activiteiten, want hij was in de wereld van de natuurkunde een centrale figuur
geworden. Dat blijkt uit zijn omvangrijke correspondentie. Veel van de brieven van
en aan Lorentz zijn bewaard gebleven en ze zullen, van aantekeningen voorzien,
eerstdaags in druk verschijnen. Lorentz was onder andere van het begin in 1911 af
aan en tot zijn dood toe voorzitter van de befaamde Solvay conferenties. Verder
bleef hij als bijzonder hoogleraar in Leiden zijn vermaarde maandagochtendcolleges
geven.
Het leven van Lorentz was uiterlijk weinig avontuurlijk, maar ongemeen vruchtbaar.
Er bestaat geen uitvoerige biografie, maar het is toch niet moeilijk wat meer over
Lorentz en zijn werk te weten te komen. De firma Martinus Nijhoff verzorgde een
fraaie uitgave van zijn verzamelde verhandelingen. Zoals ik al opmerkte, zijn dat
voor het merendeel artikelen in het Frans, Engels of Duits, maar het laatste (negende)
deel bevat onder meer de tekst van vele voordrachten die Lorentz in Nederland
heeft gehouden. Er zijn natuurlijk na zijn overlijden een aantal levensberichten
verschenen en verder vindt men in Scribner's Dictionary of Scientific Biography een
uitvoerig artikel van de hand van Russell McCormach. Zijn dochter, mevrouw G.L.
de Haas-Lorentz, verzorgde een aardig boekje - in het Engels - met haar eigen
2
herinneringen en bijdragen van anderen. Ik schreef het voorwoord van dat boekje
en laat een deel daarvan (in Nederlandse vertaling) volgen.
‘Onder de fysici die rondom de eeuwwisseling het werkterrein van de natuurkunde
verruimden en zo de wegen baanden voor de triomftocht der atoomtheorie neemt
H.A. Lorentz een vooraanstaande plaats in. Veel van zijn resultaten zijn onder de
fysici gemeengoed geworden, zijn verzamelde werken laten zien hoe breed zijn
belangstelling was, maar toch blijkt uit zijn publikaties onvoldoende wat hij voor zijn
tijdgenoten heeft betekend.
Ons land is niet scheutig met heldenverering maar toch wist
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iedereen wie Lorentz was; in de internationale wereld der natuurkundigen genoot
hij een aanzien als geen ander.
... [dit boekje] is geen poging tot een volledige biografie en nog minder een
systematische analyse van zijn bijdragen tot de wetenschap. Het is een bloemlezing,
die tracht een indruk te geven van zijn werk en van zijn persoonlijkheid. Het toont
ons een bescheiden, minzaam en ongemeen begaafd mens, die voor mij vooral
daarom zo belangwekkend is omdat hij in een overgangstijdperk leeft. Sommige
natuurkundigen, zoals Einstein en Bohr, zou men ook vandaag nog modern noemen,
anderen zijn “klassiek”, maar Lorentz was zowel het een als het ander. In het opstel
*
aan het eind van dit boekje heb ik dat nader uiteengezet, maar iets dergelijks vinden
we ook in zijn persoonlijk leven, in het teruggetrokken, bijna eenzelvige werk van
zijn jonge jaren in contrast met zijn latere internationale activiteit. Zijn leven begon
toen de industriële revolutie de Nederlandse provinciesteden nog nauwelijks had
beroerd, het eindigde in een era van elektriciteit, auto's en vliegmachines. Lorentz
was geen revolutionair, maar evenmin bleef hij achter bij de stroom der ontwikkeling.
In een snel veranderende wereld bleef hij een leider zonder de vredigheid van zijn
jeugd te verliezen.’
Lorentz stierf op de vierde februari 1928. Hij werd begraven te Haarlem en zijn
begrafenis werd een indrukwekkende gebeurtenis. Ik zal geen samenvatting geven
3
van de levendige beschrijving in het boekje van mevrouw De Haas en alleen de
4
korte, welsprekende toespraak van Einstein aanhalen.
‘Het is als vertegenwoordiger van de Duitstalige academische wereld, in het
bijzonder van de Pruisische Academie van Wetenschappen, maar bovenal als
leerling en als toegedaan bewonderaar dat ik aan het graf sta van de grootste en
nobelste man van onze tijd. Zijn genie leidde de weg van het werk van Maxwell naar
de prestaties der huidige natuurkunde waartoe hij belangrijke bouwstenen en
methoden aandroeg.
Hij vormde zijn leven als een verfijnd kunstwerk tot in de kleinste details. Zijn
nimmer falende vriendelijkheid en edelmoedigheid en zijn rechtvaardigheidsgevoel,
verbonden met een zeker

*

Het verscheen in het Nederlands in een aan een Lorentz-herdenking gewijd nummer van De
Gids.
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en intuïtief begrijpen van mensen en van het menselijk bedrijf, maakten hem tot een
leider in iedere kring waar hij binnentrad. Iedereen volgde hem graag, want men
voelde dat het nooit zijn bedoeling was te overheersen maar alleen te dienen. Zijn
werk en zijn voorbeeld zullen voortleven als een inspiratie en een zegen voor nog
vele generaties.’
Ik heb Lorentz maar één keer ontmoet. Als eerstejaars student in Leiden besloot ik
naar zijn maandagochtendcollege te gaan. Toen ik de collegezaal binnenkwam
ontdekte ik tot mijn schrik dat Lorentz er al was: hij wilde kennis maken met alle
toehoorders. Hij kwam naar me toe, vroeg me wie ik was en hoever ik met mijn
studie was gevorderd. Hij zei dat hij mijn vader goed kende en waarschuwde me
dat ik wel moeite zou hebben zijn college te volgen en dat bleek maar al te waar te
zijn. Ik had wel wat elektrodynamica geleerd, maar zijn berekeningen over de
elektrodynamica van een rondtollend elektron kon ik niet bijhouden. Ik herinner me
wel zijn mooie stijl van voordragen. Wat echter de meeste indruk op me maakte en
wat ik terugblikkend steeds belangrijker vind, dat was zijn volkomen ongedwongen
en eenvoudige vriendelijkheid. Het was de eenvoud die kenmerk is van ware
grootheid.

Eindnoten:
1 Voor de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (‘het Nut’) raadplege men
de Winkler Prins, alwaar verdere literatuuropgave. In de Amerikaanse uitgave heb ik verwezen
naar Simon Schama, Patriots and Liberators, Knopf, New York 1977. p. 533-536.
2 G.L. de Haas-Lorentz (red.): H.A. Lorentz, Impressions of his Life and Work, North Holland
Publishing Co., Amsterdam 1957.
3 Ibid., p. 150-152.
4 De tekst is te vinden in A. Einstein: Ideas and Opinions, Dell, Laurel edition, New York 19783
of (in de oorspronkelijke Duitse formulering) in: Mein Weltbild, Europa Verlag, Zürich 1953.
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2. Ontwikkeling van de natuurkunde
Inleiding
Mijn eerste hoofdstuk begon met het huwelijk van mijn grootouders in 1864, het
eindigde in 1926, toen ik in Leiden ging studeren. In dit hoofdstuk zal ik trachten de
ontwikkeling van de natuurkunde gedurende diezelfde tijd te schetsen. Dat is een
riskante onderneming. Heinrich Hertz, de ontdekker van de radiogolven, heeft over
een voordracht die hij voor een groot gehoor moest houden, gezegd dat ze voor de
leek onbegrijpelijk, voor de vakman triviaal, en voor hemzelf weerzinwekkend was
geweest. Ik ben bang dat de twee eerste punten van kritiek ook voor dit hoofdstuk
- en voor vele andere bladzijden van dit boek - van toepassing zijn. Maar ik ben het
ten enenmale oneens met het derde punt van Hertz. Mijn uiteenzettingen mogen
gebrekkig zijn, ik vond het plezierig ze te schrijven. Ik houd ervan te zoeken naar
bondige en toch redelijk nauwkeurige formuleringen en die te presenteren omgeven
door uitweidende stokpaardjes. Misschien dat iets van mijn enthousiasme voor mijn
onderwerp zelfs kan doordringen tot lezers die moeite hebben mijn betoog in detail
te volgen.
Een korte samenvatting lijkt me nuttig zowel voor wie dit hoofdstuk willen overslaan
als voor wie het willen lezen. Het is onderverdeeld in vier paragrafen. De eerste
gaat over klassieke natuurkunde, de natuurkunde van een ouderwets leerboek. De
belangrijkste onderwerpen zijn mechanica, warmte, elektriciteit en magnetisme,
optica. Ik betoog dat deze onderwerpen tegen het einde van de negentiende eeuw
een zekere afsluiting hadden bereikt en dat geeft mij de kans nader in te gaan op
mijn denkbeelden over fysische theorieën.
De tweede paragraaf gaat over negentiende-eeuwse atomistiek.
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Het denkbeeld van atomen en moleculen, dat een essentiële rol speelde in de
spectaculaire ontwikkeling van de scheikunde, bleek ook allerlei fysische
verschijnselen te kunnen verklaren. Tegen het eind van de eeuw raakte deze
kinetische theorie echter in grote moeilijkheden.
De derde paragraaf betreft de ontwikkeling van de natuurkunde gedurende de
eerste decennia van de twintigste eeuw. De grondgedachte van mijn uiteenzetting
is de volgende. In het begin van de eeuw werden atomen beschouwd als
hypothetische modellen, maar het werd als vanzelfsprekend beschouwd dat deze
modellen zich moesten gedragen naar de wetten van de klassieke mechanica, die
waren gevonden voor de beweging van grotere, tastbare dingen. Gedurende die
eerste decennia werd het duidelijk dat atomen en moleculen helemaal geen ietwat
willekeurige modellen zijn, maar ‘echte’, werkelijke deeltjes. Ik behandel een aantal
experimenten en overwegingen die tot deze conclusie leidden en daarbij komen
dan automatisch de belangrijkste onderwerpen uit de toenmalige natuurkunde ter
sprake. Maar tegelijkertijd werd het duidelijk dat deze atomen zich niet gedragen
naar de klassieke wetten. Langzaamaan ontstond een nieuw soort fysica:
quantumfysica. Ik herhaal: aan het begin van de eeuw beschouwden de
natuurkundigen atomen als hypothetische deeltjes, maar ze hadden een vast geloof
in de wetten der mechanica. Twintig jaar later kon niemand meer aan de realiteit
der atomen twijfelen, maar de wetten die hun gedrag regelden waren slechts
gedeeltelijk bekend. Van hypothetische deeltjes en bekende wetten naar reële
deeltjes en onbekende wetten, dat is mijn samenvatting van de natuurkunde
gedurende de eerste decennia van onze eeuw.
De vierde paragraaf is een logisch vervolg. Ten slotte slaagde men erin de wetten
die het gedrag van atomaire deeltjes beheersen te doorgronden. Die theorie staat
bekend als quantummechanica. Toen ik begon te studeren was de wiskundige
formulering van die theorie al tamelijk volledig. Het is niet overdreven te zeggen dat
de quantummechanica voor atomaire deeltjes deed wat de mechanica van Newton
had gedaan voor het zonnestelsel. Newtons beroemde boek draagt de titel
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Ook de quantummechanica is een
mathematische theorie. Daarom zal ik me moeten beperken tot een zeer op-
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pervlakkige schets. Enkele opmerkingen over de bekende discussies tussen Bohr
en Einstein over de grondslagen van de nieuwe theorie zijn te vinden in Appendix
A achter in dit boek.

Negentiende-eeuwse natuurkunde
Pieter Zeeman, beroemd Nederlands natuurkundige, Nobelprijswinnaar in 1902,
vertelde later graag dat men hem in zijn jonge jaren had afgeraden natuurkunde te
gaan studeren. ‘Dat vak is klaar,’ had men gezegd, ‘daar is geen eer meer mee in
te leggen.’ Dat moet zo ongeveer in 1883 zijn geweest. Radiogolven waren nog niet
ontdekt, röntgenstralen evenmin; elektronen, radioactiviteit, supergeleiding waren
volledig onbekend. En wat de theorie betreft, men kon niet beweren dat men de
destijds reeds bekende verschijnselen, zoals ferromagnetisme en spectraallijnen,
werkelijk begreep. Hoe is het mogelijk dat Zeemans raadgevers - en we moeten
toch wel aannemen dat ze als verstandige mensen golden - hoe is het mogelijk dat
ze een raad gaven die ons nu bijna onvoorstelbaar stompzinnig voorkomt? En
Zeemans geval stond niet alleen. Max Planck (1858-1947) vertelt dat hij in zijn jeugd
een dergelijke raad kreeg.
Misschien kunnen we het begrijpen als we eerst het werkterrein van de
natuurkunde beperken. Een elementair leerboek uit mijn schooltijd definieerde:
natuurkunde houdt zich bezig met voorbijgaande veranderingen van de materie,
scheikunde met blijvende veranderingen. Onze leraar lichtte dat toe met een
demonstratieproef. Als je ijzerpoeder en zwavelpoeder door elkaar roert kun je ze
weer scheiden met behulp van een magneet; dat is natuurkunde. Maar als je het
mengsel verhit ontstaat een verbinding, zwavelijzer; dat is scheikunde. Het leerboek
in kwestie was toen al wat verouderd, maar ik denk dat ook later nog vele leerlingen
aan deze denkwijze werden blootgesteld.
Ze wordt meer schilderachtig toegelicht door een merkwaardig glas-in-lood raam
boven de ingang van het nieuwe gebouw voor elektrotechniek van de Technische
Hogeschool in Delft. Het is overgebracht uit het oude gebouw voor elektrotechniek,
waarin oorspronkelijk ook de natuurkunde was gehuisvest. Vijf allegorische figuren
beelden de grondbegrippen der natuurkunde uit. Een gespierde smid die zijn
voorhamer op zijn aambeeld laat rusten is kracht; een Helvetiër met een alpenhoorn
geluid. Een geleerde
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man in toga of pij wijst met zijn rechter wijsvinger naar een bol die slingert aan een
touwtje - ongetwijfeld het onuitrekbare, gewichtsloze en volledig buigzame touwtje
uit mechanicasommetjes - dat hij met zijn linkerhand vasthoudt: beweging. Een
vrouw in een wit gewaad houdt in haar blote handen twee koolstaven met fraai
gespiraliseerde toevoerdraden; een zacht schijnsel bestraalt haar kuis bedekte
boezem: licht. En in het midden troont warmte, gedurfd gesymboliseerd als een
welgevormde vrouwelijke naaktfiguur. Het is jammer dat er blijkbaar geen plaats
was voor magnetisme en elektriciteit. Een oude zeeman met een kompas, en Franklin
met een vlieger onder een donderwolk zouden in dit gezelschap niet hebben
misstaan. (Bovendien was Franklin levendig geïnteresseerd in alle aspecten van
warmte.)
Uit dergelijke voorbeelden kunnen we concluderen dat men het als taak van de
natuurkunde beschouwde verschijnselen te bestuderen en te beschrijven, maar dat
men het niet de taak van de natuurkunde vond de structuur der materie te
doorgronden. Ik wil dit wat nader toelichten aan de hand van een eenvoudig
voorbeeld. Bijna iedereen kent de wet van Ohm. Die is al lang bekend: in 1976
organiseerde de universiteit van Keulen een symposium ter ere van haar
honderdvijftigste verjaardag. 't Was een erg aardige bijeenkomst en het denkbeeld
niet alleen verjaardagen van personen, maar ook van wetenschappelijke resultaten
te vieren biedt vrijwel onuitputtelijke mogelijkheden voor dergelijke feestjes. In mijn
voordracht kon ik bij die gelegenheid heel toepasselijk een uitlating van Maxwell uit
1876 aanhalen:
‘De dienst die Dr. G.S. Ohm aan de elektriciteitsleer heeft bewezen kan alleen
op juiste waarde geschat worden wanneer we het taalgebruik van die schrijvers
over elektriciteit die onkundig waren van de wet van Ohm vergelijken met dat van
diegenen, die haar hebben begrepen en aangenomen.’
Een ingewikkelde zin, maar precies zo staat het er. De wet van Ohm zegt dat
wanneer over een geleider een spanning V wordt aangelegd, de stroom I door de
geleider wordt gegeven door de vergelijking I = V/R, waarbij R in zeer goede
benadering niet van V afhangt; R wordt de (elektrische) weerstand van de geleider
genoemd. Voor een cylindrische draad met lengte l en doorsnee-oppervlak s wordt
deze weerstand gegeven door R = rsp · l/s, waarbij rsp, de soortelijke weerstand,
niet van de afmetingen van
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de draad afhangt. Deze soortelijke weerstand is zeer verschillend voor verschillende
materialen en hangt ook van de temperatuur af. Hij is nul, althans onmeetbaar klein,
voor zogenaamde supergeleiders (bijvoorbeeld lood bij de temperatuur van vloeibaar
helium); hij is bijna oneindig groot voor een goede isolator. Zou het kunnen zijn dat
Zeemans adviseurs wel het opstellen van de wet van Ohm als natuurkunde
beschouwden, ook het meten van de weerstand van allerlei stoffen en bij alle
temperaturen als natuurkunde beschouwden, maar dat ze het niet de taak van de
natuurkundige vonden de meetresultaten te verklaren op grond van denkbeelden
over de bouw van de stof? Nog een voorbeeld: wanneer waterstof wordt verbrand,
verbinden telkens twee waterstofatomen zich met één zuurstofatoom tot een
watermolecuul, H2O. Dat is scheikunde. Maar tegenwoordig beschouwen we het
als een belangrijk succes van de natuurkunde dat ze in staat is de krachten die de
atomen tot watermoleculen binden, te begrijpen en te berekenen. Zij die destijds
oordeelden dat de natuurkunde klaar was, vonden waarschijnlijk dat zoiets niet tot
het werkterrein van de natuurkundige hoorde.
Zo hebben we dan een gedeeltelijke verklaring gevonden: men meende dat de
natuurkunde ‘klaar’ was omdat men haar werkterrein beperkte tot een aantal
vakgebieden die samen datgene vormen wat we gemakshalve klassieke - of
macroscopische - natuurkunde kunnen noemen. Deze vakgebieden zijn (het raam
in Delft is wel illustratief maar toch geen juiste catalogus) in de eerste plaats de
mechanica, onderverdeeld in de mechanica van punten, van vaste lichamen, van
vloeistoffen en gassen (hydro- en aerodynamica), van deformeerbare lichamen
(elasticiteitsleer, in Delft vaak toegepaste mechanica genoemd); voorts
elektromagnetisme en optica (een vak dat na de ontdekkingen van Hertz als
onderdeel van de elektrodynamica kon worden beschouwd); en ten slotte warmteleer,
thermodynamica. Al deze vakken worden verbonden door één overkoepelend
beginsel: de wet van behoud van arbeidsvermogen.
Nu heeft de ontwikkeling op deze gebieden zeker niet stilgestaan. Men kan
bijvoorbeeld stellig zeggen dat het grootste deel van onze kennis van hydro- en
aerodynamica van twintigsteeeuwse oorsprong is en alleen een heel hooghartig en
dom fysicus zal deze kennis als uitsluitend ‘ingenieurswerk’ (of erger nog, als
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‘smidswerk’) durven te bestempelen. En toch was er een zekere waarheid in de
opvatting dat deze vakken ‘klaar’ waren. Om deze paradox te verklaren moet ik wat
dieper ingaan op het wezen van een fysische theorie.
In 1939 hield ik mijn inaugurele oratie als bijzonder hoogleraar aan de Leidse
universiteit. De titel was Waarneming, Theorie en Toepassing in de Natuurkunde
en ik heb toen getracht enkele algemene denkbeelden over de ontwikkeling van
fysische theorieën te formuleren. Tot mijn verwondering ben ik het nog altijd eens
met sommige van de dingen die ik toen gezegd heb en de nu volgende beschouwing
is gedeeltelijk aan die oratie ontleend.
Bij iedere tak der natuurkunde kan men drie stadia van ontwikkeling
onderscheiden. Eerst komt een stadium van verkenning en analyse, waarin men
waarnemingen verzamelt en ordent en tracht een formalisme, dat wil zeggen een
stelsel van vergelijkingen en begrippen te vinden dat deze waarnemingen beschrijft
en dat de resultaten van een grote groep van nieuwe experimenten voorspelt. Als
alles goed gaat volgt een stadium van synthese en consolidatie: men gelooft de
juiste theorie gevonden te hebben, het wiskundige formalisme wordt vervolmaakt,
het toepassingsgebied wordt verder verruimd en geheel nieuwe verschijnselen
worden voorspeld. Gaandeweg komen we dan in het derde stadium, dat ik het
technische stadium zou willen noemen. Nieuwe toepassingen interesseren ons niet
omdat ze een verdere bevestiging van de theorie zijn, maar alleen omdat die
toepassing op zichzelf interessant is. Het woord ‘technisch stadium’ is misschien
wat misleidend: ik denk niet uitsluitend aan praktische en industriële toepassingen,
of, zoals ik het in mijn oratie zei, ze ‘behoeven geenszins op de practijk des
dagelijksen levens gericht te zijn’. Ze kunnen ook een andere tak van wetenschap
dienen, kunnen zelfs zuivere art pour l'art zijn. Essentieel is, dat hun doel niet in de
eerste plaats is de theorie verder te bevestigen. Mechanica is een prachtig voorbeeld.
Het verkenningsstadium gaat terug tot ver in het verleden - David moet enig idee
gehad hebben van kogelbanen toen hij Goliath doodde - maar bereikte een
hoogtepunt in de zeventiende eeuw, toen Kepler een groot aantal waarnemingen
over planeten samenvatte in drie simpele wetten en Galilei kwantitatieve
waarnemingen deed over bewegende lichamen, zoals naar beneden rollende kogels.
Met Isaac Newton komen we in het
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tweede stadium. De denkbeelden en formules in zijn Philosophioe Naturalis Principia
Mathematica stelden hem in staat zowel de resultaten van Galilei als de wetten van
Kepler af te leiden; Newtons mechanica beschrijft zowel de beweging van
hemellichamen als die van vallende appels, slingerende slingers en vliegende kogels.
Heden ten dage is de mechanica van Newton duidelijk in het technische stadium,
en ze wordt onder andere gebruikt om de banen van een kunstmaan te berekenen.
De wiskundige methodes die bij de toepassingen worden gebruikt zijn heel wat
geraffineerder dan in de dagen van Newton en het werk van de wiskundigen wordt
hoe langer hoe meer ondersteund - en gedeeltelijk vervangen - door computers,
maar de theorie blijft in haar grondslagen onveranderd.
Ik vermoed dat vele lezers nu zouden willen protesteren. ‘Durven de fysici werkelijk
te beweren dat een theorie definitief is?’ zo zullen ze vragen. ‘Kan ze niet ieder
ogenblik omvergeworpen worden door het een of andere nieuwe experiment? Toont
de geschiedenis ons niet een voortdurend komen en gaan van theorieën, de ene
revolutie na de andere, in plaats van de continuïteit waar jij het over schijnt te
hebben? Hoe staat het dan met de relativiteitstheorie, hoe staat het met de
quantummechanica, die je vast nog wel ter sprake zult brengen? Die zijn toch zeker
in plaats van de mechanica van Newton gekomen; laten ze niet duidelijk zien dat
de mechanica van Newton fout was? Je moet nog een vierde stadium invoeren, het
stadium van verwerping.’ Zulke opmerkingen zijn niet geheel ongegrond, maar toch
kan ik dit vierde stadium niet accepteren. Onze grote landgenoot Lorentz heeft het
heel mooi gezegd in een rede die hij uitsprak op de zevenentwintigste oktober 1927
ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Augustin Fresnel. Het was zijn
laatste rede die werd gepubliceerd, hij stierf drie maanden later. Ik vertaal uit het
Frans.
‘Henri Poincaré heeft eens gezegd dat theorieën vergankelijk zijn als golven van
de zee, de ene na de andere volgend. De vergelijking is niet geheel terecht, want
de golven laten geen spoor na, terwijl van goede theorieën veel bewaard blijft. Van
de theorieën van Fresnel is inderdaad veel overgebleven. Zij zijn onsterfelijk,
niettegenstaande grote veranderingen...’
Laat ik het nog wat sterker zeggen. Wanneer een theorie het stadium van
consolidatie is gepasseerd en in het technisch stadium
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is gekomen, wordt ze nooit geheel verworpen. Ze blijft geldig, althans haar wiskundig
formalisme blijft geldig, als een bevredigende natuurbeschrijving voor een groot
gebied van verschijnselen. Maar dit geldigheidsgebied heeft grenzen. Dat is niet
verwonderlijk. Veel verwonderlijker is dat een theorie, die oorspronkelijk aan de
hand werd gedaan door een beperkt aantal waarnemingen, geldig blijkt te zijn voor
een veel groter gebied, dat een theorie die gold voor de weinige planeten die Newton
kende, ook geldt voor de planeten die later werden ontdekt en voor alle planetoïden,
dat ze geldt voor onze maan, maar ook voor een aantal elkaar onderling storende
satellieten zoals de manen van Jupiter, dat ze geldt... maar ik herhaal mezelf.
De klassieke mechanica faalt bij zeer hoge snelheden: dan moet ze worden
vervangen door de relativistische mechanica. Maar die omvat de ‘gewone’ mechanica
als een uitstekende benadering bij lage snelheden: zelfs bij snelheden van drie km
per seconde, dat is zowat driemaal de geluidssnelheid, zijn relativistische correcties
niet meer dan één op de tien miljard. De klassieke mechanica faalt ook bij heel
kleine afmetingen; daar geldt de quantummechanica. Maar ook deze omvat de
klassieke mechanica als een eerste benadering en zelfs voor uiterst kleine lichamen,
bijvoorbeeld bolletjes met een middellijn van een duizendste millimeter, zijn de
quantum-correcties op de bewegingsvergelijkingen onmeetbaar klein.
Er is geen stadium van verwerping, maar er is een voortdurend proces van
afperking en begrenzing. Een theorie die het technisch stadium heeft bereikt wordt
niet verworpen, maar de grenzen van haar geldigheidsgebied worden vastgesteld.
Worden die overschreden dan moeten nieuwe theorieën worden geformuleerd.
Daarbij moeten veelal begrippen ingevoerd worden, zo radicaal verschillend van
de denkbeelden der oudere theorieën dat deze zelf in een nieuw licht verschijnen.
Dat is boeiend en opwindend, maar een echte revolutie is het niet, tenminste niet
zolang wij fysische theorieën zien als een benaderde beschrijving van een beperkt
gedeelte der fysische verschijnselen, die op hun beurt slechts een beperkt gedeelte
van onze menselijke ervaringen uitmaken.
Deze geleidelijke evolutie van theorieën zal echter als revolutie worden beschouwd
door diegenen die een theorie, na haar onbeperkte geldigheid te hebben toegedicht,
tot basis van een complete natuurfilosofie, ja zelfs van een wereldbeschouwing
maken. Dat
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iemand, getroffen door de mooie logische structuur ener theorie en door de frappante
overeenstemming van theorie en experiment tot zoiets komt is begrijpelijk. De
natuurkunde kan zich gevleid voelen door dit eerbetoon, men stelle haar niet
aansprakelijk voor de onvermijdelijke ontgoochelingen die zullen volgen.
Wetenschappelijke revoluties worden niet gemaakt door wetenschapsmensen.
Ze worden pas achteraf uitgeroepen en vaak niet door de wetenschapsmensen zelf,
maar door filosofen en wetenschapshistorici.
Na deze lange uitweiding keer ik terug tot de bewering dat de natuurkunde voltooid
was. We kunnen nu de formulering verbeteren en zeggen: tegen het einde van de
negentiende eeuw had de klassieke natuurkunde het technische stadium bereikt.

Atomaire natuurkunde voor 1900
De negentiende-eeuwse natuurkunde was echter geenszins beperkt tot
macroscopische, niet-atomaire natuurkunde. Ze hield zich ook bezig met atomen
en moleculen. Het denkbeeld dat de materie niet tot in het oneindige deelbaar zou
zijn, maar zou zijn opgebouwd uit kleine ondeelbare deeltjes, was door verschillende
Griekse en Romeinse wijsgeren geopperd, in het bijzonder door Democritus en
Lucretius. Tegen het einde van de achttiende eeuw kreeg het praktische betekenis.
In die dagen werd scheikunde door het werk van mannen als Dalton, Priestley,
Lavoisier en Berzelius tot een werkelijke, kwantitatieve wetenschap terwijl ze voordien
gedurende vele eeuwen veeleer een handwerk was. Wetenschappelijk inzicht leidde
al spoedig tot een spectaculaire groei in het aantal bekende chemische verbindingen.
Het denkbeeld van atomen van elementen, die zich verbinden tot moleculen, bleek
volkomen adequaat om dit snel wassende feitenmateriaal te ordenen. Toch schijnt
het dat er heel wat chemici waren, die natuurlijk wel scheikundige formules gebruikten
- want hoe kun je scheikunde bedrijven zonder H2O te schrijven - maar toch niet
echt aan atomen geloofden. Ze beschouwden de atomen meer als een soort
ezelsbruggetje. Onze landgenoot Van 't Hoff dacht daar blijkbaar anders over: ik
geloof niet dat men op het denkbeeld van structuurformules in de ruimte zou kunnen
komen wanneer men zich niet atomen en moleculen als echte deeltjes voorstelt.
Sommige van zijn tijdgenoten vonden zijn beschouwingen daarentegen veel
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te speculatief. En de zeer geziene scheikundige Wilhelm Ostwald verkondigde nog
in het begin van de twintigste eeuw dat men de natuurverschijnselen best zou kunnen
beschrijven zonder de ‘atoomhypothese’. Pas tegen het eind van zijn leven begon
hij aan de realiteit van de atomen te geloven.
In de natuurkunde begon de invloed van het atomisme wat later. De wet van
behoud van arbeidsvermogen, die rond het midden van de negentiende eeuw
duidelijk werd geformuleerd en door steeds meer experimenten werd bevestigd,
wordt voor het gebied van de warmte direct begrijpelijk wanneer men aanneemt dat
de materie uit atomen is opgebouwd en dat warmte overeenkomt met de
mechanische energie van deze atomen. In 1857 publiceerde de Duitse fysicus
Clausius een artikel met de titel (in het Nederlands vertaald): ‘Over de aard van de
Beweging die we warmte noemen’. Heat considered as a Mode of Motion (warmte
beschouwd als een vorm van beweging) was een bekend boek van John Tyndall
(1820-'93). Die titels doen de grondgedachte duidelijk uitkomen. Tyndall werd
geboren in Ierland en bracht het hoofdzakelijk door zelfstudie tot landmeter en civiel
ingenieur. Daarna doceerde hij een tijdje aan een school in Engeland en ging toen
naar Marburg in Duitsland, waar hij de doctorsgraad behaalde. In 1853 werd hij
benoemd aan de Royal Institution te Londen, waar Faraday aan het hoofd stond;
in 1867 werd hij Faraday's opvolger, in 1886 trok hij zich terug. Tyndall was niet
alleen een vruchtbaar en veelzijdig onderzoeker, hij was ook een voortreffelijk
popularisator en hij propageerde zeker het denkbeeld van atomen. Hij was ook een
groot bergbeklimmer, een van de Engelsen die de Alpen hebben bedwongen. Tot
mijn dierbaarste bezittingen behoort een exemplaar van zijn Hours of Exercise in
the Alps. Ik vond het in Greenwich Village in New York, toen ik grasduinde in een
stapel oude boeken die 5 cent (weliswaar dollarcent) per stuk kostten. Later vertelde
een ervaren Duitse alpinist mij dat Tyndalls Hours of Exercise het interessantste
boek over bergklimmen was dat hij kende. Hijzelf had alle beklimmingen gedaan
die Tyndall beschrijft, maar hij bekende dat hij doodsbang zou zijn geweest als hij
ze had moeten doen met de uitrusting van Tyndall. ‘'t Is jammer,’ zei hij ten slotte,
‘dat het vrijwel onmogelijk is nog een exemplaar te vinden.’ Vandaag zou ik mijn
vijf-cents exemplaar voor geen honderd dollar verkopen.
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Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw beperkten moleculaire
beschouwingen in de natuurkunde zich niet langer tot het simpele beeld van kleine,
bewegende deeltjes. Neen, men begon de beweging van atomen of moleculen (over
de nomenclatuur bestond onenigheid) wiskundig te behandelen, waarbij men de
mechanica van Newton combineerde met waarschijnlijkheidsbeschouwingen en
waarbij men aantrekkende, maar op zeer korte afstand afstotende, krachten tussen
de moleculen postuleerde. Deze aanpak had voor gassen veel succes. De kinetische
gastheorie die voornamelijk door Clausius, Maxwell en Boltzmann werd ontwikkeld,
kon rekenschap geven van druk, warmtegeleiding en inwendige wrijving en daarbij
enige kwantitatieve voorspellingen doen. De toestandsvergelijking (dat wil zeggen
de vergelijking die het verband uitdrukt tussen druk, volume en temperatuur) die
door J.D. van der Waals werd afgeleid, bleek zelfs een betrouwbare gids op een
geheel nieuw gebied: het vloeibaar maken van gassen.
Ik heb al verteld dat Van der Waals begon als onderwijzer. Daarom had hij langer
dan gemiddeld nodig om zijn academische studie af te sluiten, maar toen hij in 1873
op vijfendertigjarige leeftijd promoveerde, werd hij vrijwel op slag een man van
internationale reputatie. Maxwell besprak zijn proefschrift en zei daarover: ‘There
can be no doubt that his name will soon be among the foremost in molecular
*
science,’ en, bij een latere gelegenheid, na enkele kritische opmerkingen: ‘His attack
on this difficult question is so able and so brave, that it cannot fail to give a notable
impulse to molecular science. It has certainly directed the attention of more than
†
one inquirer to the study of the Low-Dutch language in which it is written.’ Toen in
1877 het vroegere Atheneum - reeds Vondel bezong de Latijnse School te
Amsterdam - werd omgezet in een volledige universiteit werd Van der Waals
benoemd tot hoogleraar in de natuurkunde.
Van der Waals had een zoon en naamgenoot, die ook hoog-

*
†

‘Het lijdt geen twijfel dat zijn naam spoedig tot de meest vooraanstaande in de moleculaire
wetenschap zal behoren.’
‘Zijn aanval op dit moeilijke vraagstuk is zo kundig en zo moedig, dat hij niet in gebreke zal
blijven een aanmerkelijke impuls te geven aan de moleculaire wetenschap. Hij heeft zeker
de aandacht van meer dan een onderzoeker gevestigd op de “Low-Dutch” taal waarin hij is
geschreven.’
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leraar in de theoretische natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam werd. Hij
deed respectabel werk, vooral op het gebied van de Brownse beweging, maar hij
was niet van hetzelfde formaat als zijn vader. Hij was tweeënnegentig jaar toen hij
overleed maar stond nog altijd bekend als ‘de jonge Van der Waals’. Nadat ik een
vergadering van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen had
bijgewoond, merkte ik eens bij het avondeten op: ‘De jonge Van der Waals begint
oud te worden.’ Mijn zoon, toen nog op het lyceum, reageerde met ‘ik wil geen
natuurkundige worden.’ Hij heeft woord gehouden, heeft economie gestudeerd en
heeft zich toegelegd op het gebruik van computers. Twee vakken waar ik weinig
van weet.
Terug naar ons hoofdthema. Kort samengevat: de toepassing van de mechanica
van Newton op de beweging van gasmoleculen had groot succes. Ook dat droeg
mogelijkerwijze bij tot de opvatting dat de natuurkunde voltooid, dat ze ‘klaar’ was.
Elektromagnetisme werd al even genoemd als klassieke theorie. In de kinetische
gastheorie werden de krachten tussen moleculen beschouwd als krachten op afstand,
net als de gravitatiekracht. In het elektromagnetisme gingen de opvattingen een
andere kant op. Daar werd aangenomen dat elektrische en magnetische krachten
niet krachten op afstand zijn, maar dat deze krachten manifestaties zijn van een
veld dat ook aanwezig is, al is er in de lege ruimte geen deeltje, magneetje of
stroompje om dit veld aan te tonen. En dat veld werd opgevat als een toestand van
een alomtegenwoordig medium: de ether. Dat medium kon men weliswaar niet
beschrijven met de voor gewone materie geldende vergelijkingen, maar toch was
het merendeel der natuurkundigen van oordeel dat de vergelijkingen van het
elektromagnetische veld de eigenschappen van een materiële middenstof
beschreven.
Het voorspellen van het bestaan van radiogolven, de daarop volgende ontdekking
van die golven door Heinrich Hertz, en de unificatie van elektromagnetisme en optica
waren een triomf van het denkbeeld van een elektromagnetisch veld. En voorlopig
was men zeker niet bereid dit ‘veld’ uitsluitend als een mathematische abstractie te
zien. Laat mij de slotregels van Maxwells Treatise on Electricity and Magnetism
citeren. Onder het hoofd ‘A medium Necessary’ schrijft hij als volgt:
‘In fact, whenever energy is transmitted from one body to
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another in time, there must be a medium or substance in which the energy exists
after it leaves one body and before it reaches the other, for energy, as Torricelli
remarked, is a quintessence of so subtile a nature that it cannot be contained in any
vessel except the inmost substance of material things! Hence all these theories lead
to the conception of a medium in which the propagation takes place and if we admit
this medium as a hypothesis, I think it ought to occupy a prominent place in our
investigations and that we ought to endeavour to construct a mental representation
*
of all the details of its action, and that has been my constant aim in this treatise.’
Toch was er voor mijn gevoel iets inconsequents in die negentiende-eeuwse
opvatting. De ether werd opgevat als een continu medium dat krachten en energie
overbracht, maar tegelijk werden gassen en vloeistoffen opgevat als verzamelingen
van moleculen met onderlinge wisselwerkingen, die, althans voorlopig, als krachten
op afstand werden beschreven, maar waarvan men hoopte dat men ze later zou
kunnen begrijpen als krachten van elektromagnetische oorsprong (en uiteindelijk is
dat ook gelukt). Als dus de ether echt een continuüm zou zijn, dan zou hij radicaal
verschillen van ons goed bekende zogenaamde continua, namelijk gassen en
vloeistoffen. Of we zouden moeten aannemen dat ook de ether uit moleculen bestaat,
maar hoe moeten die dan wisselwerken? Door een soort van superether? En die
superether?
Als kind was ik gefascineerd door het plaatje op de verpakking van een welbekend
merk cacaopoeder. Op het blik was een verpleegster uitgebeeld, die in haar hand
net zo'n blikje hield waarop een verpleegster was uitgebeeld, enzovoort. Het gaf
me een soort voorproefje van atomistiek. Inderdaad brengen acht stappen

*

‘Inderdaad, altijd wanneer energie wordt overgebracht van een lichaam naar een ander in
een bepaalde tijd, dan moet er een medium of stof zijn waarin die energie bestaat nadat ze
het ene lichaam heeft verlaten en voor ze het andere bereikt, want, zoals Torricelli opmerkte,
energie is een quintessens van zo subtiele aard dat ze niet kan worden opgesloten in enig
vat behalve in het allerbinnenste van materiële dingen! Daarom leiden al deze theorieën tot
de conceptie van een medium waarin de voortplanting plaatsvindt en wanneer we dit medium
als hypothese aanvaarden, dan vind ik dat het een prominente plaats in ons onderzoek behoort
in te nemen en dat we ernaar moeten streven een gedachtenbeeld te construeren van alle
bijzonderheden van zijn werking, en dat is in deze verhandeling voortdurend mijn doel geweest.’
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ons al tot atomaire dimensies. Het was ook uitstekende cacao, voor zover ik me
herinner. Maar het is geen goed model voor theorieën van materie en krachten.
Blijkbaar maakte de negentiende-eeuwse natuurkundige zich niet al te veel zorgen
over deze situatie. Wel bleek, met het toenemen van de kennis, hoe langer hoe
duidelijker dat de natuurkunde nog lang niet klaar was. Dat denkbeeld was volkomen
onhoudbaar.
Op de zevenentwintigste april van het jaar 1900 hield William Thomson, Baron
Kelvin of Largs (1824-1907) voor de Royal Institution in Londen een lezing met de
titel ‘Nineteenth Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light’, een
lezing die later werd gepubliceerd in het Philosophical Magazine. Zijn begin is
karakteristiek: ‘De schoonheid en duidelijkheid van de dynamische theorie die
vaststelt dat warmte en licht vormen van beweging zijn, worden op 't ogenblik
verduisterd door twee wolken.’ Zijn eerste ‘wolk’ heeft betrekking op
elektromagnetische golven in bewegende stoffen. Hij vindt de theoretische
beschouwingen van Lorentz niet geheel bevredigend en concludeert: ‘Ik ben bang
dat we deze eerste wolk nog als zeer donker moeten beschouwen.’ Pas Einstein
zou in 1905 deze ‘wolk’ definitief doen verdwijnen met zijn speciale relativiteitstheorie.
Of het nog tot Kelvin is doorgedrongen dat daarbij ook de hele ether wegregende?
Kelvin spreekt echter vooral over zijn tweede wolk. Die heeft te maken met de
atomistische theorie van de materie. Uit de kinetische gastheorie was een nieuwe
tak van wetenschap, de statistische mechanica voortgekomen. Statistisch, omdat
ze zich niet ten doel stelt de beweging van alle miljoenen van miljoenen van miljoenen
deeltjes in een gas te volgen, maar methodes uitwerkt om gemiddelden te berekenen.
Sommige gevolgtrekkingen uit deze theorie waren in overeenstemming met
experimentele resultaten, andere - vooral diegene die betrekking hadden op de
soortelijke warmte van meeratomige gassen - in het geheel niet.
En toch berustten deze gevolgtrekkingen eenvoudig en rechtstreeks op een heel
algemene en onaanvechtbare stelling uit de statistische mechanica: op het
zogenaamde equipartitietheorema. Veel natuurkundigen waren van mening dat dit
een zeer fundamentele moeilijkheid was. Kelvin was het daar niet helemaal mee
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eens; hij was er niet van overtuigd dat de conclusies uit de statistische mechanica
werkelijk onvermijdelijk waren, ‘hij zag geen geldigheid in het bewijs,’ en hij trachtte
tegenvoorbeelden te vinden. Zijn pogingen het bewijs te ontzenuwen werden
*
ontzenuwd, vooral door Rayleigh, maar ik geloof niet dat dat hem overtuigde. Zijn
slot is wat dubbelzinnig. Hij citeert eerst een toen recente opmerking van Rayleigh:
‘Wat nodig schijnt is een of andere uitweg uit de vernietigende eenvoud van de
algemene conclusie,’ en vervolgt: ‘De eenvoudigste manier om dit gewenste resultaat
te bereiken is de conclusie te ontkennen en zo, aan het begin van de twintigste
eeuw, een wolk die de schittering der moleculaire theorie van warmte en licht
gedurende de laatste kwart eeuw verduisterd heeft, uit het gezicht te verliezen.’
To lose sight of staat er in het Engels en dat kan zowel betekenen iets niet te zien
dat men zou behoren te zien als iets ontlopen, zodat men het niet meer ziet. Ik denk
dat Kelvin dit laatste bedoelde, maar men zou desnoods in zijn woorden ook een
waarschuwing kunnen zien dat het zo eenvoudig niet gaat. Het doet er eigenlijk niet
zo erg toe. Kelvin, hoe fris van geest hij op zijn zesenzeventigste jaar ook was, had
waarschijnlijk niet alle moderne ontwikkelingen precies gevolgd en zijn opvattingen
over de ‘dynamische theorie’ waren al wat verouderd. Maar de door hem
gesignaleerde wolken waren reëel genoeg. Ze zouden weldra verfrissende regen
†
brengen voor fysici die dorstten naar opwindende en nieuwe inzichten.
Eigenlijk waren sommige van deze regenbuien al gevallen op het ogenblik dat
Kelvin zijn toespraak hield. In 1895 ontdekte Wilhelm Conrad Röntgen de naar hem
genoemde stralen. In 1896 ontdekte Henri Becquerel de radioactiviteit en kort daarna
begonnen Marie en Pierre Curie hun werk dat onder andere leidde tot het ontdekken
en afzonderen van twee nieuwe elementen, polonium en radium; in 1902 hadden
ze al honderd milligram radium geëxtraheerd uit uraniumerts. In 1897 concludeerde
J.J. Thomson uit zijn waarnemingen dat kathodestralen bestaan uit

*
†

John William Strutt, third Baron Rayleigh, 1842-1919.
In mijn oorspronkelijke Engelse tekst verwijst deze wat gekunstelde zin naar het beroemde
gedicht ‘The Cloud’ van Shelley, dat begint met de regels: I bring fresh showers/for the thirsting
flowers.
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elektrisch geladen deeltjes van de orde van duizend maal lichter dan een
waterstofatoom, en in hetzelfde jaar ontdekte Zeeman het effect dat sindsdien zijn
naam draagt. Samen met Lorentz kwam hij tot de conclusie dat de karakteristieke
lichtstraling die door atomen wordt uitgezonden, moet worden uitgezonden door
elektrische deeltjes die identiek zijn met, althans veel gelijken op de deeltjes in de
kathodestralen. In 1900 vond Planck zijn beroemde formule voor de straling van
een zwart lichaam en kwam daardoor op het denkbeeld van energiequanta. En in
1905 formuleerde Einstein de speciale relativiteitstheorie, en schafte de ether af. In
hetzelfde jaar voerde hij ook het denkbeeld van lichtquanta in. Geen wonder dat
met een dergelijk begin de ontwikkeling van de natuurkunde gedurende de twintigste
eeuw langs geheel nieuwe banen ging.

De realiteit van atomen
Wanneer je bijzonder veel aandacht hebt besteed aan de voorbereiding van een
redevoering over een bepaald onderwerp, wanneer je de tekst volledig hebt
uitgeschreven in een aantal opeenvolgende versies voor je tot een definitieve
formulering kwam, dan is het later moeilijk een ander verhaal over hetzelfde
onderwerp te houden. Nu heb ik op 1 maart 1979 in Berlijn een voordracht gehouden
over de ontwikkeling van de natuurkunde gedurende de eerste decennia van onze
eeuw en daarin juist de stof behandeld die ik ook in deze paragraaf wil behandelen.
Er zit voor mij daarom weinig anders op dan dat ik die redevoering in hoofdzaak
vertaal, al zal dat misschien hier en daar tot een doublure leiden met wat ik al heb
geschreven. In een later hoofdstuk vertel ik nog wel waarom ik deze rede in Berlijn
een belangrijke gebeurtenis vond.
Ik zal geen volledig overzicht geven, maar me beperken tot wat mij in
fundamenteel, wijsgerig opzicht de essentie van de ontwikkeling gedurende dit
tijdvak schijnt te zijn. Rond de eeuwwisseling werden atomen nog beschouwd als
hypothetische modellen. Het werd echter als vanzelfsprekend beschouwd dat deze
modellen zich moesten gedragen naar de wetten van de klassieke mechanica eventueel ook de elektrodynamica, dat was om zo te zeggen de zin van het model.
Gedurende de periode die ik hier behandel werd het echter steeds duidelijker dat
we niet met hypo-
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thetische modellen maar met reële deeltjes te doen hebben. Tegelijkertijd werd het
ook steeds duidelijker dat deze atomaire deeltjes zich niet gedragen volgens de
klassieke mechanica, maar geheel andere wetten volgen. Dat is de grote revolutie
- en hier betrap ik me erop dat ik toch dit woord heb gebruikt - van de eerste decennia
onzer eeuw.
In het voorwoord van zijn Vorlesungen über Gastheorie beklaagt Ludwig Boltzmann
er zich over dat de kinetische theorie niet meer in de mode is:
‘De laatste tijd heeft de onderlinge verhouding van deze twee takken van de
warmteleer [de kinetische en de thermodynamische] in zekere zin een verschuiving
ondergaan. Door het naspeuren van de uiterst interessante analogieën en verschillen,
die het gedrag van de energie in de verschillende gebieden van fysische
verschijnselen vertoont, werd de zogenaamde “energetica” geschapen, die niets
moet hebben van de opvatting dat warmte een moleculaire beweging is.’
En zelfs Boltzmann waagt het niet tegen deze ontwikkeling in te gaan met een
onomwonden getuigenis van zijn geloof in de realiteit der atomen. Hij schrijft alleen:
‘Daarom, vrije baan voor iedere richting, weg met alle dogmatiek in atomistische
of anti-atomistische zin! Doordat we bovendien de ideeën van de gastheorie als
mechanische analogieën bestempelen, drukken we al door deze woordkeuze uit,
hoe ver wij af staan van de gedachte dat zij in alle opzichten betrekking hebben op
de ware aard van de kleinste bouwstenen der lichamen.’
Het komt me voor dat men in Engeland veel minder heeft getwijfeld aan de
opvatting dat warmte een moleculaire beweging is. Ook onze landgenoot Lorentz
heeft consequent vastgehouden aan atomistische opvattingen. Dat geldt ook voor
Van der Waals, die nooit aan het bestaan van moleculen heeft getwijfeld.
Welke wegen hebben nu tot de overtuiging geleid dat de atomen werkelijk bestaan,
hebben aangetoond dat we niet met mechanische analogieën te doen hebben, maar
met de werkelijke bouwstenen der materie, dus met dezelfde bouwstenen waarmee
ook de scheikunde zich bezighoudt? Ik zal vier wegen aanduiden:
1. De kinetische warmtetheorie
2. Elektronen
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3. De roosterstructuur van kristallen en de buiging van röntgenstralen
4. Kernfysica en de waarneming van afzonderlijke deeltjes.

De kinetische theorie
Ik citeerde de klacht van Boltzmann, dat hij met zijn opvattingen vrijwel alleen stond.
Desalniettemin was de kinetische theorie juist gedurende de eerste decennia van
onze eeuw zeer succesvol. De reeds in 1873 door Van der Waals afgeleide
toestandsvergelijking bleef ook in de twintigste eeuw een betrouwbare gids. Het
vloeibaar maken van helium door Kamerlingh Onnes kan daarom als een bevestiging
van de kinetische theorie worden beschouwd. Het betekende ook dat een geheel
nieuw - en, zoals spoedig zou blijken, een bijzonder vruchtbaar - gebied van
onderzoek werd ontsloten.
Leerrijk waren ook de experimenten over zeer verdunde gassen van de Deense
onderzoeker Martin Knudsen. Wanneer de vrije weglengte der moleculen, dat wil
zeggen de afstand die een molecuul aflegt tussen twee botsingen, niet klein is
vergeleken met de afmetingen van het vat waarin het gas zich bevindt, dan treden
verschijnselen op die door de kinetische gastheorie goed verklaard kunnen worden,
maar door een continuümstheorie niet of nauwelijks. Daarmee verwant zijn de grote
vorderingen van de vacuümtechniek, waarbij vooral de namen van Gaede en
Langmuir genoemd moeten worden. Ik kan niet geloven dat deze vindingrijke
onderzoekers ooit getwijfeld hebben aan de realiteit van de moleculen, die ze met
zoveel succes uit het vacuüm verwijderden.
Als dat alles nog niet overtuigend genoeg was, er was ook nog de Brownse
beweging. Reeds in 1827 observeerde de Schotse botanicus Robert Brown de
onregelmatige, schokkende beweging van microscopisch kleine, in water
*
gesuspendeerde deeltjes. In 1863 kwam Christian Wiener op grond van uitvoerige
proeven tot de conclusie dat deze beweging niet wordt veroorzaakt door invloeden
van buitenaf, maar door inwendige bewegingen in de vloeistof. Men zou kunnen
zeggen dat door de Brownse bewe-

*

Ludwig Christian Wiener (1826-'96) was hoogleraar in de beschrijvende meetkunde in
Karlsruhe. Het is een vermakelijk toeval dat zowat zeventig jaar later een andere wiskundige
van dezelfde naam, namelijk Norbert Wiener (1894-1964), ook een belangrijke bijdrage tot
de theorie van de Brownse beweging leverde.
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ging de thermische beweging der moleculen ad oculos wordt gedemonstreerd, zij
het dat de ogen door een microscoop worden geholpen.
Tussen 1908 en 1910 heeft Jean Perrin nauwkeurige metingen over de Brownse
beweging uitgevoerd. Toen hadden Einstein en Smoluchowski reeds de theorie
kwantitatief uitgewerkt.
Het schijnt dat Perrin onkundig was van deze theorieën toen hij met zijn
experimenten begon. Anderzijds, toen Einstein in 1905 zijn verhandeling schreef
Over de beweging van kleine in een stilstaande vloeistof gesuspendeerde deeltjes
‘aarzelde hij [aldus Martin Klein in DSB] de twee bewegingen [dat wil zeggen de door
hem afgeleide beweging en de waargenomen Brownse beweging] te vereenzelvigen.
Hij probeerde niet een oud en raadselachtig verschijnsel te verklaren maar veeleer
een resultaat af te leiden dat kon worden gebruikt om de atomistische theorie te
toetsen en om de atomaire afmetingen te bepalen.’ Men zou ook kunnen zeggen:
Einstein verklaarde de Brownse beweging niet, hij voorspelde haar, zij het post
factum.
Uit de proeven van Perrin bleek dat de Brownse beweging inderdaad de door
Einstein voorspelde beweging was en de voortreffelijke overeenstemming van theorie
en experiment heeft vele van de oorspronkelijke tegenstanders van het atomisme
overtuigd, zelfs Ostwald.

Het elektron
Men zegt vaak dat het elektron kort voor het einde van de negentiende eeuw door
J.J. Thomson ontdekt werd. Dat is een sterke vereenvoudiging. Het denkbeeld van
een atomaire eenheidslading werd reeds met succes door Faraday toegepast ter
verklaring van zijn proeven over elektrolyse. Het liet zich echter niet wel rijmen met
de toenmalige opvattingen over het elektromagnetische veld, opvattingen die
1
overigens ook van Faraday stammen.
H.A. Lorentz heeft de vergelijkingen van Maxwell gewijzigd en aangevuld. In zijn
‘elektronentheorie’ worden de elektrische en magnetische eigenschappen van de
materie toegeschreven aan de aanwezigheid en de beweging van atomaire ladingen.
Dat leidde onder meer tot een - later door de speciale relativiteits-theorie afgeronde
- theorie van de elektromagnetische verschijnselen in bewegende lichamen. In 1895
schrijft hij (in zijn Versuch
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einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern):
‘Ik heb mij aangesloten bij een opvatting die in de laatste jaren door verscheidene
natuurkundigen wordt aangehangen; ik heb namelijk aangenomen dat zich in alle
lichamen kleine, elektrisch geladen massadeeltjes bevinden en dat alle elektrische
2
verschijnselen op de ligging en beweging van deze [“ionen”] berusten.’
Vervolgens liet J.J. Thomson zien dat kathodestralen kunnen worden afgebogen
door elektrische en magnetische velden, vond daarbij steeds dezelfde verhouding
van lading en massa en kon ook vaststellen dat deze stralen moeten bestaan uit
deeltjes die meer dan duizend maal lichter zijn dan een waterstofatoom. Bijna
gelijktijdig gaf Lorentz een theoretische verklaring van het door Zeeman ontdekte
verschijnsel - splitsing van spectraallijnen in een magnetisch veld. Ook hij kwam tot
de conclusie dat er dergelijke lichte deeltjes bestaan en dat deze het zijn die de
karakteristieke straling van atomen uitzenden.
Nog voor men de lading en massa van deze elektronen nauwkeurig had bepaald,
nog voor de wetenschappelijke wereld volledig overtuigd was van hun bestaan,
begonnen uitvinders met elektronen te spelen, ze toe te passen, waarschijnlijk
zonder zich het hoofd te breken over de vraag of die elektronen nu wel echt
bestonden. Eerst kwamen de gelijkrichters, al in 1904 door Fleming toegepast voor
de detectie van radiogolven, daarna, in 1907, de eerste triodes (Lee De Forest).
Daarmee werd het tijdperk van elektronische versterkers, van zendbuizen, kortom
het tijdperk van de elektronica ingeluid. Sindsdien hebben telecommunicatie en
omroep enerzijds en elektronenbuizen en vacuümtechniek anderzijds zich gedurende
vele jaren parallel en elkaar beïnvloedend en ondersteunend ontwikkeld. Ik ga daar
niet nader op in.
Ten slotte deed Robert Millikan een beslissende stap. In 1909 en volgende jaren
bepaalde hij met zijn olie-droppelmethode de waarde van de atomaire eenheidslading
met een voor die tijd verrassende nauwkeurigheid van één op duizend.

Kristallen en röntgenstralen
De merkwaardige symmetrie van kristallen moet wel van oudsher de aandacht van
onderzoekers hebben getrokken. Kepler en Christiaan Huygens waren al van mening
dat daarin een regel-
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matige rangschikking van atomen, althans van kleinere deeltjes, tot uitdrukking
komt. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw bestudeerde men wiskundig
het probleem welke symmetrieën mogelijk zijn bij in regelmatige roosters
gerangschikte massapunten, en hoe deze gecorreleerd zijn met de uitwendige
symmetrieën van kristallen. En nu kan ik niet beter doen dan Von Laue's Geschichte
3
der Physik aan te halen:
‘Op de natuurkunde oefenden deze onderzoekingen aanvankelijk geen invloed
uit, daar geen fysische verschijnselen ertoe dwongen de hypothese van een ruimtelijk
rooster te accepteren... De overwinning van deze hypothese werd in 1912 bezegeld
door de proeven van Walter Friedrich en Paul Knipping, die, in overeenstemming
met de door Max von Laue uitgesproken verwachting, bij röntgenstralen de door
het ruimtelijk rooster der kristallen teweeggebrachte interferentieverschijnselen
aantoonden. Wegens hun kleine golflengte zijn deze stralen in staat atomaire
afstanden te onthullen, die zich onttrekken aan waarneming met straling van langere
golflengte, zoals licht. Overigens behelsden deze proeven ook het eerste
doorslaggevende bewijs voor het golfkarakter van röntgenstralen.’
Zo duidelijk als in het buigingsbeeld van röntgenstralen had men voordien de
atomaire structuur van de materie nog niet aanschouwd, en de methode van de
röntgendiffractie heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld en is tot een machtig
hulpmiddel geworden om kristalstructuren en ook molecuulstructuren vast te stellen.
Tevens betekende von Laue's denkbeeld ook het begin van de röntgenspectroscopie,
die uiterst nuttig bleek voor het onderzoek van de bouw der atomen.

Radioactiviteit en kernfysica
Ook deze tak van wetenschap begon kort voor de eeuwwisseling, en wel met de
ontdekkingen van Becquerel en van het echtpaar Curie. Het was Rutherford die bij
de verdere ontwikkeling de leidende rol speelde. Otto Hahn was een van de velen
die bij Rutherford werkten: zijn verblijf in Montreal en zijn vriendschappelijke
verhouding met Rutherford had een diepgaande invloed op zijn stijl van werken.
Anderzijds heeft Rutherford meer dan eens de juistheid van resultaten van Hahns
werk moeten erkennen, hoewel hij ze aanvankelijk had betwijfeld.
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In die verdere ontwikkeling kan men ruwweg twee aspecten onderscheiden. Ten
eerste het onderzoek van ‘familiebetrekkingen’; dat is eerder scheikunde dan
natuurkunde. Dat was het werkgebied van Hahn. Het verrassende verschil met de
traditionele scheikunde was daarbij natuurlijk, dat bij een radioactieve desintegratie
een atoom van een element overgaat in een atoom van een ander element.
In de loop van weinig jaren werd een groot aantal nieuwe elementen ontdekt en
werd vastgesteld hoe ze in elkaar konden overgaan. Dat bedoelde ik met
‘familiebetrekkingen’. Heden ten dage zien we hierin eerder een bevestiging en
verdieping van onze opvattingen over atomen en elementen, maar de traditionele
scheikunde had er eerst wel moeite mee.
Het tweede aspect, nauwkeurig onderzoek van de bij radioactiviteit uitgezonden
straling, is zuiver natuurkundig (hoewel ik al eerder heb gezegd dat ik het verschil
tussen natuurkunde en scheikunde niet zal trachten te definiëren). Daarbij treedt
het atomaire karakter der verschijnselen zo mogelijk nog duidelijker naar voren.
Men had namelijk al vroeg ingezien dat het mogelijk is de emissie van afzonderlijke
deeltjes waar te nemen. Men kende zelfs drie verschillende methoden. (Nu kent
men er nog meer.)
a. Scintillaties. Plaatst men een radioactieve, alfastralen uitzendende stof dicht
bij een fluorescerende stof zoals zinksulfide, dan ziet men een glimlicht. Bij
nauwkeurige waarneming in een microscoop blijkt dit te bestaan uit een groot aantal
kortstondige flitsjes van zeer kleine ruimtelijke uitgebreidheid en men kwam al
spoedig tot de conclusie dat elk flitsje wordt veroorzaakt door één enkel alfa-deeltje.
Zo kon men deze deeltjes, waarvan men later vaststelde dat het dubbelgeïoniseerde
heliumatomen waren, werkelijk tellen. Dat leidde ook tot een weliswaar niet zeer
nauwkeurige, maar geheel onafhankelijke bepaling van de atomaire ladingseenheid.
De scintillatiemethode is later tijdelijk in onbruik geraakt. Ze werd in ere hersteld
toen het lukte de ijverige, opmerkzame en gedurende uren aan het donker
geadapteerde fysicus te vervangen door een moderne fotocel.
b. Geigertellers. Men kan afzonderlijke alfadeeltjes - en later met verbeterde
techniek ook bèta-deeltjes, dat zijn snelle elektronen (daarmee heeft Lise Meitner
zich veel beziggehouden) - ook op geheel andere wijze tellen. Elk deeltje kan
aanleiding geven
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tot een elektrische doorslag tussen twee elektroden. Men kan de opstelling zo
inrichten dat deze ontlading na korte tijd weer afbreekt. Deze Geigertellers hebben
in de latere ontwikkeling van de kernfysica een grote rol gespeeld.
*
c. Het Wilsonvat. Snelle geladen deeltjes maken langs hun baan een spoor van
geioniseerde atomen of moleculen en deze kunnen dienen als condensatiekernen
van een oververzadigde waterdamp. Dat is de nevelspoormethode van C.T.R.
Wilson.
Kinetische theorie en Brownse beweging, elektronen, röntgendiffractie en
kernfysica leidden alle vier tot een bevestiging van het denkbeeld van een atomaire
structuur. Daarbij zijn de waarden van atomaire lading en massa die men langs zo
verschillende wegen vindt, volledig met elkaar in overeenstemming. Ten slotte wil
ik er nog de nadruk op leggen dat ik in alle vier gevallen alleen het allereerste begin
heb aangeduid van een geweldige ontwikkeling die zich tot op heden voortzet, een
ontwikkeling die berust op atomaire opvattingen en die zonder deze grondslag
ondenkbaar zou zijn.
Daarmee ben ik aan het einde van het eerste deel van mijn overwegingen
gekomen. De atomen, reeds door Democritus uitgedacht, door Lucretius bezongen
in een didactisch gedicht, aanvankelijk tastenderwijs ingevoerd en mathematisch
behandeld door theoretici, zijn tot onweerlegbare werkelijkheid geworden.

Het falen van de klassieke theorie
Ik kom nu tot het tweede gedeelte van de beschouwing in deze paragraaf: het falen
van de klassieke theorie.
Allereerst een paar woorden over de speciale relativiteitstheorie. Aanvankelijk
was dat vooral een theorie van de elektromagnetische verschijnselen in bewegende
lichamen. Ik zal echter niet ingaan op experimentele aspecten - proeven van
Michelson en Morley bijvoorbeeld - en ook niet op het verband en de verschilpunten
met de theorieën van Poincaré en Lorentz. Een belangrijk punt is daarbij dat de
ether verdwijnt. Daar wil ik iets meer over zeggen.

*

In het Engels spreekt men over Wilson chamber, in het Duits over Wilsonkammer en vroeger
sprak men in Nederland over Wilsonkamer. De term Wilsonvat werd vooral bepleit door A.D.
Fokker, die een voorliefde had voor het woord vat en een afkeer van elk overdrachtelijk gebruik
van ‘kamer’.
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Tegen het einde van de negentiende eeuw stonden atomen en ether min of meer
op voet van gelijkheid. Atomen waren minstens even hypothetisch als de ether, dat
onzichtbare medium dat geacht werd het gehele heelal te vullen. We hebben gezien
dat er meer en meer dwingende bewijzen voor de realiteit der atomen aan het licht
kwamen. De ether bleef echter uitsluitend de drager van de elektromagnetische
verschijnselen - niet meer dan een hulp voor ons denken, die het ons mogelijk maakt
te zeggen dat elektrische en magnetische velden ‘iets in iets’ zijn. Nogmaals, de
atomen werden reëel, de ether verdween.
Ten tweede leg ik er de nadruk op dat de speciale relativiteitstheorie noch een
atomistische, noch een macroscopische theorie is. Ze betreft op algemene wijze
het ruimte-tijd coördinatensysteem der natuurkunde.
Ten derde, de relativiteitstheorie leerde ons dat bevredigende theorieën die
vootreffelijk met experimenten kloppen, nooit als onomstotelijke waarheid mogen
worden beschouwd, maar alleen als benaderingen.
Ten vierde leidde zij tot de beroemde relatie tussen energie en massa.
De algemene relativiteitstheorie, die werd geformuleerd gedurende het tweede
decennium van onze eeuw, valt buiten het bestek van deze paragraaf. Ik wil er
alleen de nadruk op leggen dat deze grandioze schepping tot nog toe haar werkelijke
betekenis alleen kan tonen in de moderne sterrekunde.
Voor dit boek zijn quantum-effecten belangrijker. We moeten daarbij - zeer in het
kort - vier verschillende facetten bespreken:
1. Warmtestraling
2. De hypothese van lichtquanta
3. Soortelijke warmte van vaste stoffen bij lage temperatuur
4. Atoommodellen en atoomspectra.
Dat is nogal wat en omdat ik geen volledig leerboek aan het schrijven ben, moet ik
wel in telegramstijl doorgaan. Ik hoop dat ik daarbij toch niet een al te zeer vertekend
beeld van de hoofdlijnen der historische ontwikkeling zal geven.

Theoretische analyse van de warmtestraling
Deze analyse begon in de loop van de negentiende eeuw met het inzicht dat in een
vacuüm in evenwicht met materie op een be-
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paalde temperatuur - in een holle ruimte - een hoeveelheid stralingsenergie aanwezig
is, die onafhankelijk is van de geaardheid van deze materie; het vacuüm heeft zo
te zeggen zijn eigen temperatuur, zijn eigen thermische energie. Toepassing van
de algemene wetten der thermodynamica op deze stralingswarmte leidde tot
duidelijke en door experimenten bevestigde resultaten. Ernstige moeilijkheden deden
zich voor toen men probeerde de verdeling van de stralingsenergie als functie van
de golflengte met kinetische en statistische methoden te berekenen. In 1900 werd
de impasse doorbroken door de geniale denkbeelden van Planck. Deze kwamen
overigens geenszins zomaar uit de lucht vallen, maar waren veeleer de bekroning
van een jarenlange en diepgaande analyse van de thermodynamica.
Planck stelde een half-empirische formule op, een soort interpolatieformule, die,
naar spoedig bleek, bijzonder goed met de experimenten klopte. Daarna vond hij
dat hij deze formule alleen kon afleiden wanneer hij aannam dat de
energie-uitwisseling tussen straling en materie voor straling met frequentie ν steeds
in ‘pakketjes’ - quanta - met energie hν plaatsvindt, waarbij h een nieuwe
natuurconstante is. Dat was het eerste voorbeeld van een radicale afwijking van
‘klassiek’ gedrag. Natuurlijk had men in het begin wel moeite dit te accepteren - ook
Planck zelf had dat - maar de formule van Planck werd telkens weer door
experimenten bevestigd, terwijl het anderzijds niet lukte haar uit klassieke
beschouwingen af te leiden.

De lichtquanta
In 1905 interpreteerde Einstein de fotoelektriciteit - dat wil zeggen het verschijnsel
dat metalen in vacuüm elektronen uitzenden wanneer ze door licht worden getroffen
- als volgt: hij nam aan dat licht uit discrete deeltjes bestaat, fotonen (of lichtquanta),
met energie hν. Bij het foto-effect wordt één quantum door één elektron geabsorbeerd
en die energie stelt het elektron in staat uit het metaal te vertrekken. Einsteins
hypothese was vooral gericht op een nieuwe afleiding van de formule van Planck.
Maar de theorie van het foto(elektrisch)effect was het eerste nieuwe resultaat dat
eruit volgde. Het verklaarde de experimenten van Lenard volgens welke de energie
van de foto-elektronen alleen van de golflengte van het licht, niet van de intensiteit
afhangt. Einsteins theorie
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leidde ook in dit geval tot nauwkeurige kwantitatieve voorspellingen, die werden
bevestigd door Millikan (die zich aanvankelijk tot doel had gesteld de onjuistheid
van Einsteins denkbeelden aan te tonen). In 1923 ontdekte A.H. Compton het effect
dat zijn naam draagt: verstrooiing - met frequentieverandering - van röntgenstraling
door elektronen, een effect dat heel eenvoudig kan worden beschreven als de
botsing van een elektron en een lichtquantum.
Toch is het duidelijk dat men de elektromagnetische lichttheorie niet zomaar opzij
kan zetten. Lorentz drukte het heel duidelijk uit in de slotwoorden van een rede die
hij in 1923 hield in de Royal Institution in Londen:
‘We kunnen niet anders denken, dan dat de oplossing zal worden gevonden in
een of andere gelukkige combinatie van uitgebreide golven en geconcentreerde
quanta, waarbij de golven verantwoordelijk zijn voor interferentie en de quanta voor
foto-elektriciteit.’
Men zou kunnen zeggen, dat het formalisme van de nieuwe quantummechanica
inderdaad een dergelijke combinatie tot stand heeft gebracht. Of ze Lorentz zou
hebben bevredigd is twijfelachtig (hij heeft er slechts gedeeltelijk kennis van kunnen
nemen). Dat ze Einstein niet bevredigde is welbekend.

Soortelijke warmte
Er bestaat een welbekende wet van Dulong en Petit: de soortelijke warmte van een
vaste stof per gramatoom heeft voor alle chemische elementen dezelfde waarde
en is onafhankelijk van de temperatuur. Die wet volgt uit de statistische mechanica
via de equipartitiestelling, de stelling die zegt dat elke vrijheidsgraad dezelfde, met
de absolute temperatuur evenredige energie heeft. Maar bij lage temperaturen - en
voor diamant en enkele andere stoffen ook bij kamertemperatuur - bestaan grote
afwijkingen van de wet van Dulong en Petit; blijkbaar gaat de equipartitiestelling
niet altijd op. Het was alweer Einstein die een oplossing vond; hij paste Plancks
denkbeelden toe op de bewegingen van atomen in een vast lichaam. Daarbij heeft
hij aanvankelijk deze bewegingen wel zeer vereenvoudigd: hij nam aan dat alle
atomen met een en dezelfde frequentie trillen. Toen Debye in 1911 een betere,
hoewel altijd nog vrij grove benadering voor het frequentiespec-

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

64
trum van de trillingen invoerde werd een zeer goede overeenstemming met het
experiment bereikt.
In deze hele ontwikkeling heeft Walter Nernst een belangrijke rol gespeeld. Ik heb
echter de indruk gekregen dat hij eerst geen erg gunstige indruk had van Debye's
werk, want Debye zelf heeft me verteld dat hij van Nernst eens een brief heeft
gekregen waarin stond: ‘Uw laatste verhandeling laat duidelijk zien dat u van
quantumtheorie minder heeft begrepen dan mijn slechtste leerling.’ Nernst had zo
zijn eigen stijl. In zijn bekende leerboek wordt het werk van Debye met ere vermeld.

Atoombouw en spectraallijnen
Ten slotte, atoombouw en spectraallijnen, in het Duits Atombau und Spektrallinien.
Dat is de titel van het beroemde boek van Arnold Sommerfeld, voor mij en voor vele
van mijn tijdgenoten de eerste inleiding tot het fascinerende gebied van de atomaire
natuurkunde. De titel drukt precies uit waar het boek over gaat. Van 1913 tot 1929
was de fundamentele vooruitgang van de natuurkunde op dat gebied
*
geconcentreerd. Toen ik begon te studeren was het tijdperk van de spectra nog
geenszins voorbij. Ik wil proberen de ontwikkeling op dit gebied met enkele woorden
te schetsen.
Eerst het model. Rutherford was tot de slotsom gekomen dat een atoom een soort
zonnestelsel is - een zware kern omcirkeld door elektronen. Maar dit model is volgens
de klassieke theorie onmogelijk. Elektronen op cirkelbanen moeten volgens de
elektrodynamica straling uitzenden, dus energie verliezen en uiteindelijk in de kern
terechtkomen.
Spectraallijnen. Het was al vrij lang (sinds het midden van de negentiende eeuw)
bekend dat atomen lichtgolven met karakteristieke, scherp gedefinieerde golflengtes
uitzenden en absorberen. Deze golflengtes zijn voor een gegeven element altijd
dezelfde, zelfs wanneer het element zich niet op aarde bevindt maar op een verre
ster. Omdat dergelijke golven door een spectrograaf worden afgebeeld als scherpe
lijnen, pleegt men over spectraallijnen te spreken. Deze spectraallijnen werden al
spoedig door chemici gebruikt als analytisch hulpmiddel.

*

Afgezien van de algemene relativiteitstheorie, maar dat was een enigszins geïsoleerd
onderwerp.
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Reeds Maxwell had er de nadruk op gelegd dat het bestaan van deze spectraallijnen
zich volledig onttrok aan iedere verklaring op grond van de toenmalige theorie. Hij
geloofde zelfs, dat men in het feit dat alle waterstofatomen onderling gelijk zijn en
altijd en overal dezelfde spectraallijnen uitzenden, de hand van de schepper aller
dingen kan zien. In zekere zin had Maxwell gelijk. De merkwaardige stabiliteit der
atomen is ten enenmale onverenigbaar met welke klassieke theorie dan ook. Pas
de quantummechanica leidt tot discrete en exact reproduceerbare toestanden.
In dit geval werd de beslissende stap gedaan door Niels Bohr, in 1913, in zijn
eerste verhandeling over het waterstofatoom. Men kan Bohrs beschouwingen
samenvatten in drie postulaten. Ten eerste: een atoom kan alleen bestaan in een
aftelbare reeks van discrete toestanden. Ten tweede: licht wordt uitgezonden
wanneer een atoom springt van de ene toestand naar de andere. Daarbij wordt één
quantum uitgezonden; de frequentie wordt bepaald door de formule hν = E2 - E1.
Ten derde: als de uitstraling wordt verwaarloosd bestaat er volgens de klassieke
mechanica een continuüm van mogelijke toestanden. Voorlopig worden de stationaire
toestanden gekozen uit dit continuüm door toepassing van bepaalde
quantiseringsregels.
Deze aanpak had onmiddellijk groot succes: Bohr kon de spectra van waterstof
en geioniseerd helium met grote nauwkeurigheid berekenen. In hetzelfde jaar werd
het bestaan van discrete toestanden onafhankelijk bevestigd door de proeven van
Franck en Hertz over gasontladingen. Toen deze natuurkundigen met hun proeven
begonnen, waren ze nog niet op de hoogte van Bohrs theorie.
De verdere uitwerking van Bohrs theorie is verbonden met de namen van
Sommerfeld, Kramers, Landé, en later Pauli en Heisenberg; ook onze landgenoten
Goudsmit en Uhlenbeck moeten worden genoemd. In veertien jaar werd een
omvattend inzicht verkregen in de structuur der spectra en de bouw der atomen
voor vrijwel alle elementen van het periodieke stelsel.
Ze leidde ook tot een geheel nieuw soort van mechanica, de quantummechanica.
In de volgende paragraaf zal ik trachten die ontwikkeling te schetsen. Hier wilde ik
alleen laten zien dat men om de wereld der atomen te begrijpen de beginselen van
de klas-
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sieke mechanica moest opgeven. Zo zijn we dan beland in de onbevredigende
tussentoestand: ‘reële deeltjes, onbekende wetten’. De quantummechanica toonde
de uitweg.

Quantummechanica
Het Handbuch der Physik in vierentwintig delen, onder redactie van H. Geiger en
K. Scheel, uitgegeven door de firma Julius Springer te Berlijn tussen 1926 en 1929,
het zogenaamde Blauwe Handboek (het werd zelfs wel de Blauwe Bijbel genoemd)
is een monumentale samenvatting van de natuurkunde van die dagen. Deel 23
verscheen in 1926 en bevat een artikel van Pauli over de oudere formulering van
de quantumtheorie en over de structuur der atoomspectra. Het was gedeeltelijk
verouderd toen het verscheen, want intussen was de zegetocht van de nieuwe
quantummechanica al begonnen.
Tussen 1924 en 1928 overviel die ontwikkeling de natuurkunde als een enorme
vloedgolf, die voorlopige bouwsels omverwierp, klassieke gebouwen ontdeed van
ongewettigde uitwassen, en een uiterst vruchtbaar veld openlegde.
Een tweede druk van deel 24 verscheen in 1933. Er stond weer een artikel van
Pauli in, dit keer over de nieuwe quantummechanica. Hij zei wel eens: ‘Niet helemaal
zo goed als mijn eerste handboekartikel, maar in elk geval beter dan iedere andere
uiteenzetting van de quantummechanica’ (ik ben het met het tweede deel van die
bewering wel eens). De eerste alinea's van dit tweede artikel zetten in enkele
pregnante zinnen uiteen wat er was gebeurd:
‘De quantumtheorie sloeg een radicaal nieuwe weg in door De Broglie's ontdekking
van de materiegolven, door Heisenbergs uitdenken van de matrixmechanica en
door Schrödingers algemene golfmechanische differentiaalvergelijking, die het
mogelijk maakt een brug te slaan tussen deze twee denkwijzen. Door het
onzekerheidsprincipe van Heisenberg en de daarbij aansluitende principiële
uiteenzettingen van Bohr werden de grondgedachten van de theorie althans voorlopig
afgerond.
Deze grondgedachten betreffen rechtstreeks de tweevoudige geaardheid van
licht en van materie, namelijk als deeltjes en als golven en behelzen de - zo lang
tevergeefs gezochte - oplossing van het probleem een consistente en volledige
beschrijving van de

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

67
hiermee samenhangende verschijnselen te geven. De prijs die daarvoor moet worden
betaald is, dat de ondubbelzinnige objectiveerbaarheid der natuurverschijnselen
moet worden opgegeven, dat wil zeggen de klassieke, causale natuurbeschrijving
in ruimte en tijd, die essentieel berust op de mogelijkheid verschijnsel en
waarnemingsapparatuur eenduidig te scheiden.’
Wetenschapshistorici zijn druk bezig deze periode te onderzoeken. Aanvankelijk
waren er slechts enkele dramatis personae: aan de door Pauli genoemde namen
moeten we Born, Jordan, Dirac en Pauli zelf toevoegen. Maar in hun voetspoor
kwamen anderen, die het mathematisch formalisme vervolmaakten en de theorie
toepasten op velerlei problemen.
Filosofen houden zich nog steeds bezig met de betekenis van deze theorie en
zelfs met de controverse tussen Bohr en Einstein.
Ik ben noch historicus noch filosoof, maar ik kan beschrijven hoe ik op deze
ontwikkeling reageerde, en misschien hier en daar een kleine bijzonderheid vertellen
over enkele van de grote acteurs in dit merkwaardige drama. Laat ik daarom wat
nader ingaan op de door Pauli naar voren gebrachte punten.
In 1927 publiceerden Davisson en Germer in de Verenigde Staten en G.P.
Thomson in Engeland hun resultaten over de diffractie van elektronen door kristallen.
Hun werk was onderling onafhankelijk, maar Davisson en Thomson waren beiden
beïnvloed door de bijeenkomst van de British Association for the Advancement of
Science te Oxford, en daar moeten ze elkaar wel hebben ontmoet. (Elsasser had
reeds eerder opgemerkt dat men bepaalde resultaten van Davisson en Kunsman
over de terugkaatsing van elektronen door een kristal als diffractie van
elektronengolven zou kunnen interpreteren, maar hoewel Davisson hiervan op de
hoogte was, schijnt dit geen invloed op zijn werk te hebben gehad.) Deze
experimenten toonden op overtuigende wijze aan dat er niet alleen voor licht (of
liever, voor elektromagnetische straling) een dualisme bestaat tussen golven en
deeltjes, maar ook voor elektronen. Evenals bij lichtquanta, ging ook hier theoretische
voorspelling vooraf aan experimentele verificatie. Sommige van mijn Leidse
medestudenten waren zelfs verrast dat de mathematische abstracties van De Broglie
en Schrödinger, die ze hadden bestudeerd, zo reëel waren! En de experimenten
waren niet eens moeilijk... als je wist waar je naar moest zoeken.
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Diffractie van elektronen werd al gauw op veel plaatsen als collegeproef vertoond.
Het is kenmerkend voor het verschil tussen een experimenteel en een theoretisch
uitgangspunt, dat in Pauli's handboekartikel proeven over elektronendiffractie niet
worden beschreven. Hetzelfde geldt voor sommige andere boeken. Waarschijnlijk
vonden de schrijvers het zo evident dat zulke interferentie-effecten bestaan, dat ze
het niet de moeite waard vonden dit te vermelden. Maar, zoals ik zei, voor
eenvoudiger zielen was het constateren van die diffractie een sensationeel succes.
Toen echter in 1929 Stern en medewerkers lieten zien dat ook bundels van
heliumatomen en waterstofatomen golfeigenschappen hebben (deze experimenten
4
waren wél moeilijk), werd dit in het algemeen opgevat als een aardige maar
overbodige bevestiging van een door vrijwel iedereen aanvaarde theorie. (Later in
mijn verhaal zal ik een ander voorbeeld noemen waarbij Stern een ogenschijnlijk
overbodig experiment uitvoerde; in dat geval was het resultaat geheel onverwacht.)
Heisenbergs aanpak, uitgewerkt tot een systematisch matrixformalisme door Max
Born en Pascual Jordan, kon niet op een dergelijke wijze experimenteel worden
getoetst; ook was het moeilijk het in concrete gevallen toe te passen. Het berekenen
van de energieniveaus van een waterstofatoom was bijvoorbeeld een harde noot
om te kraken. Pauli loste het probleem in het begin van 1926 op, nadat hij zijn
oorspronkelijke bezwaren tegen het formalisme had opgegeven; maar het was echt
een tour de force. Op dezelfde manier ook het heliumatoom met zijn twee elektronen
aan te pakken leek vrijwel hopeloos. Toen Born en Jordan in 1930 een boek
5
publiceerden waarin ze uitsluitend van matrixrekening gebruik maakten, schreef
Pauli een wat ironische - maar beslist niet alleen negatieve - kritiek waarin hij onder
meer zegt: Veel van de resultaten van de quantumtheorie... kunnen met deze
zogenaamd elementaire hulpmiddelen in het geheel niet afgeleid worden, andere
alleen moeizaam en langs omwegen. (Tot de laatste behoort bijvoorbeeld de bepaling
van de Balmertermen, die met matrixtheorie wordt uitgevoerd in aansluiting op een
desbetreffende vroegere verhandeling van Pauli. Men zal deze referent dus niet
kunnen verwijten, dat hij de druiven daarom zuur vindt, omdat ze voor hem te hoog
hangen.) Born, die nogal lichtgeraakt was, heeft hem deze bespreking kwalijk
genomen. Het

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

69
schijnt dat hij zich vooral beledigd voelde door de laatste zin: ‘De uitvoering van het
boek wat betreft druk en papier is voortreffelijk.’
Schrödingers formalisme was veel handelbaarder. Energieniveaus kwamen te
voorschijn als eigenwaarden van differentiaalvergelijkingen en om die te behandelen
bestonden er welbekende wiskundige methodes, die ook al in de klassieke
natuurkunde werden toegepast. Het is een merkwaardige coïncidentie dat een boek
van Hilbert en Courant over dergelijke methodes kort voor de geboorte van de
6
golfmechanica verschenen was.
Schrödinger en, in meer algemene vorm, zowel Jordan als Dirac lieten zien dat
matrixmechanica en golfmechanica wiskundig identiek zijn, dat ze slechts
verschillende formuleringen zijn van dezelfde fundamentele theorie; daarna kon de
quantummechanica haar volle stootkracht tonen.
Ernst Pascual Jordan heb ik maar vluchtig leren kennen, en hoewel hij beslist
een van de leiders was in de beginjaren van de quantummechanica komt hij verder
in dit boek niet voor. Daarom maak ik hier een paar opmerkingen. Hij werd in 1902
in Hamburg geboren, studeerde in Göttingen en werd een van Borns medewerkers.
Van 1929 tot na de oorlog was hij hoogleraar in Rostock, daarna verhuisde hij eerst
naar Berlijn en in 1951 naar Hamburg. In 1971 ging hij met pensioen. Na zijn werk
over quantummechanica deed hij theoretisch werk over stralenbiologie en werkte
hij samen met genetici, maar in later jaren hield hij zich in hoofdzaak bezig met
algemene relativiteitstheorie en kosmologie. Een publikatie die nu vrijwel vergeten
is, maar destijds de aandacht trok en die ik als jonge man erg vermakelijk vond,
7
was het stukje dat hij samen met Kronig schreef over herkauwende koeien. Koeien
kauwen met een draaiende kaakbeweging en het was Jordan en Kronig opgevallen
dat iedere koe een vaste draairichting heeft. Er zijn dus rechtsom kauwende en
linksom kauwende koeien. Al wandelend tussen de mooie weiden van noord Sjaeland
waren ze begonnen een statistiek te maken. Ze betogen ook dat het interessant
zou kunnen zijn de erfelijkheid van deze eigenschap te onderzoeken. Het is
kenmerkend voor de speelsheid van de toenmalig jonge natuurkundigen dat zij dit
stukje schreven, en dat ik me het herinner.
Jordans gedrag gedurende de nazi-periode is vaak bekritiseerd.
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Aan de ene kant was hij een onversaagd voorvechter van de ‘moderne’ natuurkunde
- quantummechanica, relativiteitstheorie - en hij deinsde er niet voor terug de namen
van Einstein, Bohr en Born vrijelijk te gebruiken, en daar was in die dagen moed
voor nodig. Aan de andere kant gaf hij voor de leerstellingen van de nazi's te
onderschrijven. Ik trek zijn motieven niet in twijfel, maar heb toch bezwaar tegen dit
gedrag. (Misschien een calvinistisch trekje in mijn opvoeding.) Velen van ons waren
geschokt door het krijgshaftig proza dat hij in een studentenblad liet drukken. Ik
herinner me de zin: ‘Onze toekomst ligt niet in pensioenrechten, maar in het
trechterveld van het niemandsland.’ Toch vermoed ik dat hij meer voor de
natuurkundigen en de natuurkunde heeft gedaan dan vele anderen die de veilige
weg kozen en zich afzijdig hielden.
Nu de tweede alinea van Pauli en de prijs die betaald moet worden. Sinds Einsteins
verhandeling uit 1905 over lichtquanta, had men te maken met een dualisme, met
twee schijnbaar tegenstrijdige beelden. Wisselwerking van elektromagnetische
golven met materiedeeltjes, in het bijzonder met elektronen, voltrekt zich alsof de
energie wordt afgeleverd door deeltjes, elk met zijn eigen energie en impuls. Maar
de plaats waar deze deeltjes zich kunnen bevinden wordt bepaald door
elektromagnetische golven. En nu bleek dat soortgelijke overwegingen ook voor
elektronen gelden. Er waren wel verschillen: bij de materie staan de deeltjes voorop;
ze hebben een elektrische lading, ze hebben een rustmassa. Hun aantal blijft
constant. Aan de andere kant, er bestaan macroscopische klassieke
elektromagnetische velden, er bestaat geen klassiek psi-veld. Het kan zijn dat
Schrödinger en anderen aanvankelijk nog hoopten op een meer realistische
interpretatie van de golffunctie, maar die hoop vervloog toen Born in 1926 liet zien
dat een consistente interpretatie van de golffunctie niet anders kan worden bereikt,
dan door het kwadraat van de absolute waarde van de complexe golffunctie te
interpreteren als de waarschijnlijkheid een elektron te vinden. Deze statistische
interpretatie kon worden uitgebreid tot de gehele quantummechanica. Gegeven
beginvoorwaarden die in een experimentele situatie gerealiseerd kunnen worden,
of, algemener, gegeven een mogelijke experimentele situatie, dan kan de
quantummechanica exacte voorspellingen doen over het resultaat van metingen.
Maar deze voorspellingen
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zijn voorspellingen van verdelingsfuncties; ze kunnen in het algemeen alleen door
een groot aantal metingen tot in bijzonderheden worden geverifieerd. Heisenbergs
onzekerheidsrelaties geven de grenzen aan van de nauwkeurigheid waarmee deze
verdelingsfuncties de waarde van meetbare grootheden kunnen definiëren. De
omstandigheid dat vanwege de gequantiseerde geaardheid van wisselwerkingen,
waarnemingen een systeem op eindige - dat wil zeggen niet op willekeurig kleine wijze storen, zorgt ervoor dat het onmogelijk is een experiment te verzinnen waarbij
beginvoorwaarden worden gedefinieerd met grotere nauwkeurigheid dan kan worden
beschreven met golffuncties, of met andere woorden, dat beginvoorwaarden
definieert die Heisenbergs principe doorbreken.
Het bovenstaande is, natuurlijk, een sterk vereenvoudigde versie van de
grondbegrippen van de interpretatie der quantummechanica. Ik meen dat ze
voldoende is voor een natuurkundige die quantummechanica wil toepassen op
concrete problemen. Veel dieper gingen de befaamde discussies tussen Bohr en
Einstein. Enkele opmerkingen daarover zijn te vinden in Appendix A. Van een
pragmatisch standpunt kan de rol van de quantummechanica als volgt worden
samengevat: Newton schiep een theorie die ons in staat stelde de beweging van
planeten en satellieten, van geworpen stenen, van slingers, en van draaiende tollen
te berekenen. Op analoge wijze maakt de quantummechanica het mogelijk het
gedrag van moleculen, atomen en elektronen te beschrijven.
Wij van de jongere generatie accepteerden bijna blindelings zowel het formalisme
van de quantummechanica als haar interpretatie en onder die banier rukten we op
in de wonderbaarlijke wereld der atomaire natuurkunde. Dat waren de dagen
When every morning brought a noble chance
*
And every chance brought out a noble knight

Dagen waarin ook kleinere ridders een lonende taak konden vinden.

Eindnoten:
1 Verg. Maxwell: Treatise, 3de druk, p. 381.
2 Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern,
Leiden 1895. Herdrukt in Collected Papers V. 1.
3 Max von Laue: Geschichte der Physik, Universitäts-Verlag, Bonn 1947 of (Engelse vertaling
door R.E. Oesper): History of Physics, Academic Press, New York 1950.
4 Verg. Otto Frisch: What Little I Remember, Cambridge University Press, Cambridge 1979, p.
45.
5 M. Born, P. Jordan: Elementare Quantenmechanik, Julius Springer, Berlijn 1930. W. Pauli:
Naturwissenschaften 18 (1930), p. 602.
6 R. Courant, D. Hilbert: Methoden der Mathematischen Physik, Julius Springer, Berlijn 1924.
7 P. Jordan, R. de L. Kronig: ‘Movements of the lower Jaw of Cattle during Mastication’, Nature
120 (1927), p. 807.
8 Alfred Tennyson: ‘Morte d'Arthur’, uit: English Idyls and other Poems, 1842.

*

Toen iedere ochtend een edele kans bood, en iedere kans een edele ridder deed uitrukken.
Deze versregels stammen uit het beroemde gedicht van Tennyson over de dood van koning
8
Arthur.
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3. Mijn eerste jaren in Leiden
‘Maar je zou toch architect worden!’ Dat was het eerste wat Ehrenfest zei, toen ik
kort na mijn eindexamen met hem ging praten. Nu heb ik beslist geen aanleg voor
tekenen, en mijn vermogen om me ingewikkelde constructies in de ruimte voor te
stellen en om ze te onthouden is niet uitzonderlijk goed. Ik was dus nogal verrast
door die opmerking. Maar, zoals ik vertelde in het eerste hoofdstuk, Ehrenfest was
van tijd tot tijd bij ons komen aanlopen en hij was onder de indruk geraakt van de
toewijding waarmee ik torens en kastelen bouwde met houten blokken en daar het
een van zijn stellingen was dat talenten zich vroeg openbaren, moest ik architect
worden. (Ik vrees dat hij over het hoofd zag dat wanneer alle kinderen die torens
bouwen met houten blokken architect zouden worden er veel te veel architecten
zouden komen.) Ik legde hem uit waarom ik dacht dat ik geen goed architect zou
zijn en daarna vroeg hij mij over mijn schooltijd. Hij was vooral geïnteresseerd om
te horen wat ik had gedaan buiten het normale leerplan. Dat was heel weinig en het
feit dat ik met geen enkel vak moeite had gehad maakte op hem geen - of
waarschijnlijk zelfs een ongunstige - indruk. Hij was wel heel vriendelijk. Ik moest
in elk geval eerst kandidaatsexamen doen en pas daarna moest ik kiezen tussen
wiskunde, theoretische natuurkunde of experimentele natuurkunde. Er was dus
geen haast bij de beslissing. Hij verwees me naar twee van zijn oudere leerlingen,
Uhlenbeck en Goudsmit, die toen beiden bezig waren hun dissertatie te schrijven
(en die in de internationale wereld al een gevestigde reputatie hadden, maar dat
wist ik niet) en die net als ik in Den Haag woonden. Hij raadde me ook aan in de
vakantie differentiaal- en integraalrekening te bestuderen en hij leende me een
elementair maar erg nuttig leerboek van de hand van Lorentz. Maar het was
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wel duidelijk dat hij niet verwachtte dat ik er als theoretisch fysicus veel van terecht
zou brengen.
Sem Goudsmit sprak in latere jaren vaak met bittere ironie over die ‘goede oude
tijd’: hij herinnerde zich ook schijnheilige deftigheid en kleingeestige jaloezie. Maar
hij was vol enthousiasme toen ik hem in zijn ouderlijk huis opzocht. Het huis stond
aan de Koninginnegracht, zowat halverwege de heuvel en had het profetische
huisnummer 137. Profetisch omdat het getal 137 een belangrijke rol speelt in de
theorie der spectra, Goudsmits speciale vakgebied. (De familie woonde daar sinds
1918. Voor die tijd, dus gedurende het grootste deel van Sems schooljaren, woonden
ze op een bovenhuis in de binnenstad.) Toen Sem aan het eind van de tweede
wereldoorlog naar Den Haag terugkwam stond het huis er nog, maar zijn ouders
waren door de nazi's gedeporteerd en gedood.
Hoe ondenkbaar was dat in 1926! Ik begreep niet veel van wat Goudsmit me over
natuurkunde vertelde, over het werk van Uhlenbeck en hemzelf over het tollende
elektron, en de namen van beroemde fysici die hij noemde - H.A. Kramers was een
van hen - zeiden me heel weinig. Maar hij vertelde me dat als je bij Ehrenfest werkte,
je interessante mensen uit alle mogelijke landen zou ontmoeten, en hij had het over
reizen en over bezoeken aan andere universiteiten. Hij raadde me aan als eerste
inleiding tot de moderne fysica Sommerfelds Atombau und Spektrallinien te lezen.
Geen boek is volmaakt en ook het boek van Sommerfeld had zijn tekortkomingen,
maar voor mij was het een openbaring en dat is het geweest voor veel fysici van
mijn generatie.
Uhlenbeck was gedichten aan het lezen toen ik bij hem binnen werd gelaten. (Ik
meen Henriëtte Roland Holst, maar hij had een grote voorliefde voor Leopold.) Zijn
gemakkelijke omgangsvormen en zijn beschaafde stem waren ongeaffecteerd en
lieten duidelijk zijn afkomst zien: de Uhlenbecks waren een patricisch geslacht. Een
jaar geleden was hij teruggekomen uit Rome, waar hij drie jaar lang huisleraar van
de zoon van de gezant was geweest en nu was hij assistent bij Ehrenfest. Hij was
minder fel dan Goudsmit, maar gaf me nuttige raad over allerlei details.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf staat de inrichting van het hoger onderwijs op de
helling en het is dus niet overbodig dat ik in herinnering breng hoe de
natuurkundestudie destijds - en nog
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vele jaren daarna - verliep. Na enkele jaren (twee jaar college lopen, maar de meeste
studenten besteedden nog een jaar - soms wat meer, soms wat minder - aan de
examenstudie) deed men het kandidaatsexamen. Dan heette je dus kandidaat,
maar dat gaf je geen enkele bevoegdheid. Voor het volgende examen, het doctoraal,
werd weer twee jaar college gegeven, maar voor experimentele natuurkunde werd
in het algemeen minstens drie jaar werken op een laboratorium geëist. Dan was je
doctorandus, en dat gaf je onderwijsbevoegdheid. (Hospiteren en een pedagogische
aantekening waren toen nog niet vereist.) Academici van de oude stempel vonden
echter dat je dan nog niet was afgestudeerd. Dat was je pas als je was
gepromoveerd. Ze staken de draak met de ‘titel’ doctorandus, die immers letterlijk
betekent ‘die doctor moet worden’ en dus helemaal geen titel is. De maatschappij
dacht er anders over en de wet heeft zich uiteindelijk bij het steeds toenemende
gebruik aangesloten. Ik heb daar persoonlijk geen bezwaar tegen, maar zou wel
willen opmerken dat de titel doctorandus en vooral de afkorting Drs. buiten onze
landsgrenzen niet erg bruikbaar is. De wet heeft verder bepaald dat ook de
vrouwelijke doctorandae voortaan doctorandus heten. Niet tot genoegen van alle
feministen. Mijn schoonmoeder, een van de eerste Nederlandse vrouwen die
doctoraalexamen wis- en natuurkunde deden, was zeer verontwaardigd toen ze
ontdekte dat ze na een halve eeuw doctoranda te zijn geweest plotseling als
doctorandus werd bestempeld.
Toen ik in Leiden begon te studeren, in september 1926, begon het aantal
eerstejaars studenten toe te nemen, maar er waren toch niet meer dan een stuk of
twaalf die later wiskunde, sterrenkunde of natuurkunde als hoofdvak wilden kiezen.
Het was in vele opzichten een ideale toestand. Het officiële leerplan was niet al te
moeilijk. De wiskunde was wat ouderwets en traditioneel, maar werd voortreffelijk
behandeld door twee hoogleraren en een lector. Er waren geen examens op
vastgestelde tijden: wanneer je vond dat je klaar was voor een bepaald onderwerp
vroeg je een tentamen aan, een mondeling examen onder vier ogen. Soms moest
je dan een of twee weken wachten, maar zelden langer. Als je de nodige tentamens
bij elkaar had, was het officiële examen niet veel meer dan een formaliteit. Gewoonlijk
werd je wat doorgezaagd over een punt dat je bij je tentamen had gemist.
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Enkele jaren later was het aantal studenten sterk toegenomen en de docenten zagen
zich genoodzaakt schriftelijke examens op vaste tijdstippen in te voeren. Ik vond
dat onwaardig en was blij dat ik daar nooit aan mee heb hoeven doen. Dat het
minderwaardige systeem van multiple choice vragen ooit vaste voet zou krijgen
binnen de muren van een universiteit (gelukkig niet in de wisen natuurkunde) zou
ik zelfs in mijn ergste nachtmerries niet hebben kunnen dromen. Het enige
toelaatbare gebruik van multiple choice vragen in een academische omgeving is
als gezelschapsspelletje. Het kan vermakelijk zijn een aantal plausibele, maar foute
definities van een weinig bekend woord te verzinnen en iemand er daarmee te laten
inlopen. (Ik herinner me met genoegen dat H.A. Kramers voor ‘leunspaan’ de definitie
‘hulpmiddel bij de boterfabrikage’ koos.) Ik wil nog verder doordraven: ik vind het in
hoge mate verontrustend dat de mensonwaardige multiple choice vragen blijkbaar
au sérieux worden genomen zowel door docenten als door studenten. Ik ben zelfs
bang dat ze even ernstig worden genomen als de studie zelf, wat betekent dat echte
studie niet langer ernstig wordt opgevat.
Ook de natuurkunde was wat ouderwets en daar liet het onderricht wel wat te
wensen over. De twee hoogleraren De Haas en Keesom (over wie later meer)
besteedden het grootste deel van hun tijd en aandacht aan het werk in het cryogene
(dat wil zeggen lage temperatuur) laboratorium. Ehrenfest en zijn assistent kwamen
te hulp hoewel ze officieel alleen met kandidaten te maken hadden. Het Instituut
voor Theoretische Natuurkunde en zijn leeskamer (Leeskamer Bosscha) waren een
pied à terre voor alle natuurkundige studenten. Ook was er vooral door Ehrenfests
toedoen, een merkwaardige organisatie genaamd de Leidse Fles gecreëerd. Die
organiseerde speciale voordrachten, discussies en dergelijke. Ehrenfest sprak daar
vaak en Uhlenbeck leidde een onofficiële discussiegroep waarin we een zojuist
verschenen boek van Franck en Jordan (Anregung von Quantensprüngen durch
Stösse) behandelden. Ik kreeg een aantal paragrafen toebedeeld (ze gingen over
de zogenaamde botsingen van de tweede soort). Ik heb dat boek nog, en aan de
desbetreffende bladzijden is goed te zien dat ik ze intensief heb bestudeerd. Ik
schijn het nogal goed gedaan te hebben, Uhlenbeck rapporteerde aan Ehrenfest,
en het resultaat was dat ik werd uitgenodigd aan het vermaarde woens-
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dagavondcolloquium deel te nemen. Daar zal ik later meer over vertellen. Dit
betekende een stap in de goede richting: van toen af aan beschouwde Ehrenfest
me als een van zijn toekomstige studenten.
Wat later werd ik ook tot lid van ‘Christiaan Huygens’ gekozen, een dispuut met
een zeer beperkt aantal leden, waar ik goede vrienden kreeg. Om gekozen te worden
moest men hebben blijk gegeven van echte belangstelling voor het vak en we namen
onze discussies heel ernstig op. We kwamen eens in de veertien dagen bij elkaar,
ten huize van een van de leden. Er was ook een feestelijke jaarvergadering waar
we een kleine revue opvoerden en onze hoogleraren parodieerden. Ik denk dat de
meesten niet vermoedden dat we voor ieder van hen een imitator hadden benoemd.
Ehrenfest was ook in dit opzicht een uitzondering: hij werd altijd uitgenodigd en
genoot wanneer we zijn wat merkwaardige Nederlands en sommige van zijn andere
eigenaardigheden nabootsten.
Ik werkte heel hard gedurende die eerste jaren van mijn studie. Ik woonde nog
thuis en reisde per tram (de ‘blauwe’ tram over Leidschendam en Voorschoten) van
Den Haag naar Leiden. Dat was geen tijdverlies: ik heb in de tram veel gelezen. Ik
besteedde bijna al mijn tijd aan wiskunde en natuurkunde; voor het eerst in mijn
leven was ik werkelijk door een onderwerp gefascineerd. Ik besefte dat mijn keuze
- of moet ik zeggen mijn vaders keuze - juist was geweest. Op school was ik goed
in wiskunde geweest; nu ontdekte ik dat ik de zogenaamde hogere wiskunde differentiaal- en integraalrekening - gemakkelijker vond dan ingewikkelde (maar
elementaire) vlakke meetkunde.
Toen ik begon de wiskundige theorie van elektriciteit en magnetisme te bestuderen
- Maxwells theorie - voelde ik dat ik nu pas begon iets van elektriciteit te begrijpen.
Toen ik nog op school was had ik wel eens overwogen of ik me met radio moest
gaan bezighouden zoals veel andere jongens en ik had een eenvoudig populair
boekje gekocht. Er stonden maar een paar formules in, maar omdat ik die niet kon
afleiden, zag ik er maar vanaf een radio te bouwen.
Begrijp me goed, ik heb grote bewondering voor mensen die dingen kunnen doen,
en zelfs heel goed kunnen doen, zonder werkelijk begrip van de grondslagen, of in
elk geval zonder wis-
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kundig begrip, maar zelf kan ik dat helemaal niet. Als ik enigerlei bijzondere
begaafdheid heb, dan ligt die in het combineren van natuurkundige verschijnselen
met wiskundige formules.
Ik schoot goed op met mijn tentamens en ik bestudeerde heel wat meer dan de
vereiste stof, maar er was één obstakel, het practicum. Om kandidaatsexamen te
kunnen afleggen moest je een bepaald aantal vaste proeven hebben gedaan; de
toestellen stonden klaar, je hoefde zelf niets te ontwerpen of te maken, hoogstens
moest je een paar draadjes aansluiten. De serie proeven was goed opgezet en gaf
je een goed overzicht van de elementaire natuurkunde, maar de toestellen waren
gedeeltelijk oud en versleten. De Haas, tot wiens taak het practicum behoorde, had
geen zin er veel tijd en geld aan te besteden en hij verdedigde de stelling dat je veel
meer leerde van het werken met slechte instrumenten dan van het werken met
perfecte instrumenten. Daar is misschien wel iets van waar, maar ik betwijfel een
beetje dat het zijn hoofdreden was. Ik had grondig het land aan die proeven; ik deed
ze slecht, verloor gewoonlijk de papiertjes met mijn waarnemingen en vond het
denkbeeld dat talloze studenten voor me precies dezelfde metingen hadden
uitgevoerd met precies dezelfde toestellen erg deprimerend. Ik hield ook niet van
sommetjes in leerboeken, hoewel ze onontbeerlijk zijn om wiskunde te leren. Het
is veel leuker wanneer je het probleem zelf hebt bedacht.
Hoe dan ook, ik was min of meer vastgelopen toen Wiersma me te hulp kwam.
Eliza Cornelis Wiersma, geboren op 29 september 1901, was hoofdassistent van
De Haas en had toezicht op het practicum. Zijn eigen werk was voornamelijk op het
1
gebied van magnetisme. In het standaardwerk over magnetisme van Van Vleck
dat in 1931 verscheen wordt al bij herhaling naar Wiersma's werk verwezen, maar
nog niet naar zijn proefschrift. Wiersma was altijd zo druk bezig met allerlei
verschillende onderwerpen, dat hij aan het schrijven van een proefschrift niet
toekwam. Pas op 23 februari 1932 behaalde hij eindelijk de doctorsgraad; Van
Vlecks voorwoord is gedateerd juni 1931. Wanneer hij op bladzijde 331 spreekt over
Dr. Wiersma dan is dat óf een van de weinige onnauwkeurigheden in dit uitzonderlijk
nauwkeurige boek, óf een verdedigbare - maar niet onaanvechtbare - in de
drukproeven aangebrachte correctie. (Niet dat zulke haarkloverijen er iets toe doen.)
In 1934 begon Wiersma, samen met
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W.J. de Haas en H.A. Kramers, - maar het was Wiersma die de details van de
meetapparatuur verzorgde en het merendeel der metingen uitvoerde - een reeks
van proeven over afkoeling door adiabatische demagnetisatie. Dat is zijn belangrijkste
werk geweest. In 1936 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische
Hogeschool in Delft. Van 1942 tot 1945 was de Leidse Universiteit door de bezetters
gesloten, maar het natuurkundig laboratorium kon doorwerken onder auspiciën van
de Technische Hogeschool en Wiersma werd aangesteld als beheerder. Hij bracht
een aantal van zijn Delftse studenten naar Leiden en hield toezicht op wat er van
de Leidse staf over was.
Wiersma was een kundig en veelzijdig fysicus en een bekwaam experimentator.
Ik herinner me zijn lange, vaardige handen. Maar soms was hij al te pietepeuterig,
zelfs over details die niet van belang waren voor het experiment dat hij wilde doen,
en daardoor verloor hij tijd en vergat hij wel eens meer belangrijke zaken. Hij kon
er dagen aan besteden een spoeltje te wikkelen met de dunste draad die hij kon
krijgen. Wanneer Wiersma een spoeltje wikkelde, onder een microscoop, bijgestaan
door een of twee oudere studenten en misschien ook nog door een instrumentmaker,
die weinig anders konden doen dan hem van tijd tot tijd een soldeerbout of een
ander stuk gereedschap aangeven, dan was dat een uiterst dramatische gebeurtenis.
Toen ik later een deel van zijn werk overnam en voortzette merkte ik al gauw dat
voor de metingen die hij deed een ruw gewonden spoeltje met dikker draad precies
even goed was. Aan de Leidse installaties en instrumenten was hij gehecht met
een bijna fanatieke bezetenheid. Meer gehecht dan vervangbare materiële dingen
ooit verdienen, en de eertijds terecht beroemde, maar toen al wat verouderde Leidse
toestellen verdienden het zeker niet. Toen een stelletje Duitsers onder leiding van
Dr. Alfred Boetcher, een Duits fysicus die toen ss-officier was, begon instrumenten
te vorderen ten einde een researchcentrum in Doetinchem in te richten, was hij diep
geschokt. Persoonlijk heb ik dit altijd als een van de kleinere oorlogsmisdrijven
beschouwd, en ik heb me zelfs wel eens afgevraagd of het oorlogsrecht dit soort
van vorderen verbiedt. Maar dat laat ik graag aan juristen over: voor mij is het hele
denkbeeld van een jus in bello bijna een contradictio in terminis.
Wiersma stierf op 31 juli 1944. Zijn dood was geen recht-
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streeks gevolg van de Duitse bezetting en de hongerwinter moest nog komen. Toch
geloof ik dat zijn verontwaardiging en verdriet over de plundering van het laboratorium
er invloed op heeft gehad.
Men moet echter vooral niet denken dat Wiersma's eigenaardige gehechtheid
aan instrumenten betekende dat hij niet geinteresseerd was in zijn medemens.
Integendeel, in de bezettingstijd deed hij heel wat illegaal werk om studenten te
helpen en nam daarbij veel risico. Zelf ben ik hem nog altijd dankbaar: zonder zijn
hulp zou mijn studie zeker zijn vertraagd en misschien had ik zelfs het bijltje erbij
neergegooid.
Men werkte toen nog op zaterdagen en Wiersma liet me iedere zaterdagochtend
komen om onder zijn toezicht te werken. Van tijd tot tijd kwam hij even kijken hoe
het ging en soms schold hij me flink uit, bijvoorbeeld toen ik een resultaat opgaf met
meer cijfers achter de komma dan overeenkwam met de nauwkeurigheid van de
metingen. Onder zijn leiding schoot ik vrij snel op en, hoewel ik het nog altijd
vervelend vond dit soort experimenten te moeten doen, had ik al gauw het vereiste
aantal bij elkaar. Wat ik wel leuk vond was het schrijven van de verslagen. Ik begon
gewoonlijk met een kleine theoretische inleiding; dat was mijn manier om algemene
natuurkunde te leren.
Ik noemde W.J. de Haas. Verderop in dit boek zal ik meer over hem schrijven,
maar dit is de plaats om iets te vertellen over het tentamen in de natuurkunde, dat
ik bij hem moest afleggen. Hij vroeg in snel tempo over het ene onderwerp na het
andere; zodra hij zag dat ik er wel iets van afwist liet hij me nauwelijks uitspreken
en begon over wat anders. Totdat hij bij een onderwerp terechtkwam waar ik werkelijk
niets van wist: de hysteresiskromme van ferromagnetische stoffen. Hij bleef
doorvragen over ferromagnetisme en ik had al het gevoel dat ik was gezakt toen
hij plotseling lachte en zei: ‘Je bent er wel door, maar je moet je niet verbeelden dat
je alles al weet.’ Voor een eigenwijs jongetje een heel goede les!
In juni 1928 deed ik mijn kandidaatsexamen. Daarna kon ik echt beginnen
theoretische natuurkunde te studeren en dat betekende nauwe samenwerking met
Ehrenfest. Ik heb al uitgelegd hoe Lorentz, of liever de figuur van Lorentz, invloed
heeft gehad op mijn levensloop. Ehrenfests invloed was veel concreter en
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directer. Natuurlijk, Ehrenfest was mijn leermeester, later was hij mijn promotor en
ik ben een tijdje zijn assistent geweest. Maar zelfs als ik bij Lorentz zou hebben
gestudeerd zou zijn directe invloed niet zo groot zijn geweest. Lorentz was een
allervriendelijkste man en hij was ook gaarne bereid mensen te helpen als ze om
hulp vroegen, maar hij vermeed angstvallig zich ongevraagd met persoonlijke
aangelegenheden van anderen te bemoeien; wat dat betreft was hij beschroomd
en bijna verlegen. Dergelijke remmingen kende Ehrenfest niet. Sommige van zijn
studenten hebben zelfs wel geklaagd dat hij een te grote invloed op hun persoonlijk
leven uitoefende - althans trachtte uit te oefenen. Zelf heb ik dat nooit zo gevoeld,
maar ik moet toegeven dat ik niet weet wat hij zou hebben gedaan als hij het oneens
zou zijn geweest met mijn trouwplannen. Gelukkig was hij het volledig eens met
mijn keuze - wat blijk gaf van goed inzicht.
Wie was Ehrenfest? Werkelijk geïnteresseerde lezers moeten Martin Kleins
2
prachtige biografie lezen; jammer genoeg is tot nog toe alleen het eerste deel, dat
loopt tot 1920, verschenen. In een inleiding die ik schreef voor de uitgave van zijn
verzamelde verhandelingen heb ik geprobeerd in weinig woorden een indruk te
3
geven van zijn leven en zijn werk. Ik vrees dat ik het niet beter kan en daarom laat
ik dit stukje hier in vertaling volgen.
‘Toen in 1912 H.A. Lorentz zich terugtrok als hoogleraar in de theoretische
natuurkunde aan de Leidse Universiteit en een research-positie aanvaardde die
speciaal voor hem in Haarlem was gecreëerd, beval hij Ehrenfest aan als zijn
opvolger. Zo werd Paul Ehrenfest, die op 18 januari 1880 te Wenen was geboren,
in Wenen en in Göttingen had gestudeerd, bij Boltzmann was gepromoveerd en
sinds 1907 in St. Petersburg woonde met zijn Russische vrouw en medewerkster,
Tatiana Afanashewa (waarmee hij in 1904 in Wenen was getrouwd), gewoon
hoogleraar te Leiden. Hij bleef in Leiden tot zijn dood op 25 september 1933.
Het is kenmerkend voor Lorentz' brede blik dat hij een jonge man waardeerde en
aanmoedigde die totaal verschillend was van hemzelf en die in zijn gedrag zo
volkomen afweek van wat men destijds van een professor verwachtte. Ehrenfest
zijnerzijds koesterde voor Lorentz een toegewijde bewondering. Ongetwijfeld waren
beiden geïnteresseerd in een grote verscheidenheid van pro-
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blemen en beiden waren bewonderenswaardige sprekers, zowel voor een gehoor
van natuurkundigen als voor algemeen belangstellenden, maar daarmee houdt de
gelijkenis op. De colleges van Lorentz waren meesterstukjes, waarbij het onderwerp
systematisch en helder werd uiteengezet in wel afgewogen bewoordingen en met
correct taalgebruik, onverschillig of hij Nederlands dan wel Frans, Engels of Duits
sprak. Ehrenfests colleges waren briljant, maar op een onconventionele manier: hij
legde de nadruk veel meer op de saillante punten dan op de continuïteit van een
bewijsvoering; de belangrijkste formules verschenen op het bord bijna als
afzonderlijke esthetische scheppingen en niet alleen als schakels in een
samenhangende redenering. Hij vermeed lange berekeningen en besteedde vaak
weinig aandacht aan numerieke factoren.
“4π” - let op de aanhalingstekens - kon bijna alles betekenen. Zijn taal was
levendig, vol van verrassende beeldspraak en ongrammaticaal, tenminste wanneer
hij Nederlands sprak - en nog meer wanneer hij Engels sprak - maar ook zijn Duits
was vaak gekruid met Weense uitdrukkingen. Je had weinig neiging in slaap te
vallen bij een college van Ehrenfest, maar als hij ooit ontdekte dat je neigingen in
die richting had werd je onmiddellijk meedogenloos tot de orde geroepen.
Het verschil tussen Lorentz en Ehrenfest was nog opvallender bij seminaria en
colloquia. Lorentz hield er niet van over problemen te praten voor hij de oplossing
had gevonden en berispte - altijd op zeer heuse en milde wijze - studenten die
opmerkingen maakten zonder er eerst goed over te hebben nagedacht. Voor
Ehrenfest daarentegen waren discussies en woordenwisselingen een essentieel
element van zijn wetenschappelijke activiteit en de beste manier om onduidelijke
zaken op te helderen. Hij was nooit bang om een domme vraag te stellen en hij
moedigde anderen aan dat ook te doen. Hoe vaak heb ik niet, bij druilerige
conferenties waar het gehoor vredig de uren doordoezelt terwijl onbegrijpelijke
sprekers onverstaanbare woorden mompelen, irrelevante dia's projecteren of
onleesbare formules schrijven, verlangd naar iemand met Ehrenfests moed om een
spreker te onderbreken en Ehrenfests gave om opgeblazen bombast aan de kaak
te stellen, maar ook om de quintessens van een verhaal eruit te halen en om uit te
leggen wat mooi en belangrijk was. Want Ehrenfest was
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niet alleen een ongenadige criticus van het domme en onduidelijke, maar wellicht
nog meer een hartstochtelijk bewonderaar van het schone en diepzinnige, en daarin
was hij volkomen onzelfzuchtig. Weinigen zijn zo loyaal geweest ten opzichte van
hun vrienden en hun leerlingen.
Ehrenfests eigen bijdragen zijn hoofdzakelijk op het gebied van de statistische
mechanica en haar samenhang met de quantummechanica. Hij heeft een aantal
fundamentele punten in Boltzmanns theorieën opgehelderd en het artikel in de
Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften dat hij samen met zijn echtgenote
schreef, is nog steeds waardevol voor iedereen die geinteresseerd is in de
grondslagen van de statistische theorie der warmte. Zijn werk over quantumstatistiek
leidde tot de formulering van het theorema der adiabatische invariantie, dat een
belangrijke rol speelde in de verdere ontwikkeling van de quantummechanica.
Nu atomen nagenoeg tastbare realiteiten zijn geworden en de theorie van de
atoombouw uitgaande van de grondbeginselen kan worden opgebouwd, is het
leerzaam zich voor de geest te halen hoezeer de ontwikkeling van de
quantummechanica aanvankelijk te danken was aan statistische en
thermodynamische overwegingen.
Maar misschien zijn Ehrenfests verhandelingen nog belangwekkender door de
frappante eigenaardigheden van zijn werk. Iedere bladzijde getuigt van zijn intensieve
preoccupatie met de fysica. Het merendeel van zijn verhandelingen gaat over
grondslagen - er zijn er nauwelijks die zich bezighouden met de toepassing van
gevestigde theorie op experimentele feiten - en vele houden zich bezig met
afzonderlijke punten, niet met een systematische uiteenzetting van een groot stuk
theorie of met de uitwerking van wiskundige details. Hij heeft een grote voorliefde
voor het gebruik van eenvoudige modellen die de essentiële trekken van een
probleem doen zien - en is een meester in het uitdenken ervan; dat is een
gemeenschappelijk trekje van zijn colleges en zijn geschriften. Voor het overige is
zijn geschreven proza meer ingetogen. In zijn publikaties zoekt men vergeefs naar
de tekenachtige beeldspraak van zijn colleges en discussies en alleen hier en daar
bespeurt men tussen de regels van zijn gepubliceerde toespraken door iets van zijn
uitbundige humor. Ehrenfest zelf besefte dat
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zijn stijl van voordragen het gedrukt niet zo goed zou doen; zonder zijn gebaren en
zijn intonatie, zonder de atmosfeer die hij om zich heen wist te scheppen, zou deze
te veel aan betekenis inboeten. Wij, Ehrenfests leerlingen, zullen deze verzamelde
werken waarderen als een naslagwerk, als een historisch document en als een
waardig gedenkteken voor een groot natuurkundige, maar wanneer we ze lezen
zullen we ook weemoedig terugdenken aan een groot en inspirerend leermeester,
die voor ons de centrale figuur was in een gelukkig tijdperk der natuurkunde, dat
niet weer zal komen.’
Ehrenfests colleges. Er wordt tegenwoordig veel gepraat over audiovisuele methodes.
Ehrenfest sprekend en schrijvend op het bord was zowat de beste audiovisuele
uiteenzetting die ik me kan voorstellen. Toch is het wel jammer dat er toen nog geen
audiovisuele apparatuur bestond, althans niet te Leiden: het zou goed zijn een
geluidsfilm of een videotape van een paar van zijn colleges te hebben. Nu is er
alleen een snel slinkend groepje van vroegere studenten die nog een levendige
herinnering aan die colleges bewaren. Klein haalt een aanbevelingsbrief aan die
Sommerfeld in 1912 aan Lorentz zond:
‘Hij draagt meesterlijk voor. Ik heb vrijwel nooit een man zo fascinerend en briljant
horen spreken. Inhoudrijke zinnen, geestrijke punten en dialectiek staan hem op
uitzonderlijke wijze ter beschikking. Zijn manier om het bord te gebruiken is
karakteristiek. De hele opzet van zijn voordracht wordt voor het gehoor op het bord
zo doorzichtig mogelijk genoteerd. Hij verstaat het de moeilijkste zaken concreet
en intuïtief duidelijk te maken. Wiskundige argumenten worden door hem vertaald
4
in gemakkelijk te begrijpen beelden.’
Inderdaad heb ik nooit iemand gezien die het schoolbord zo meesterlijk kon
gebruiken als Ehrenfest. Wij, zijn studenten, werden onderricht in eenvoudige
grondregels, zoals ‘Het bord begint in de linker bovenhoek,’ (wanneer je begon
ergens in het midden te schrijven) of ‘Misschien heb je veel goede eigenschappen,
maar doorzichtigheid is daar niet bij,’ (wanneer je zo bleef staan dat je afdekte wat
je had geschreven) en zo meer. Dat waren nuttige raadgevingen, maar ik heb zijn
virtuositeit nooit in de verste verte kunnen benaderen. (Voor gebrekkige
schoolbordartiesten als
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ik zijn overheadprojectoren een uitkomst. Je schrijft de formules van tevoren en
gedurende je voordracht laat je ze op het juiste ogenblik zien.) Overigens had hij
niets tegen lantarenplaatjes; vooral in populaire lezingen kon hij die zeer effectief
gebruiken. Ik heb ook meegemaakt hoe hij een bepaald interferentie-effect van
lichtgolven (het verschijnsel dat bekend staat als groepsnelheid) duidelijk maakte
door een rode en een groene kam op elkaar gelegd te projecteren en deze kammen
met iets verschillende snelheid te verschuiven.
In een goedkope parfumerie in de Breestraat - een winkel met de pretentieuze
en weinig toepasselijke naam Apollo - was hij een hele tijd aan het grabbelen in een
doos met zakkammetjes totdat hij had gevonden wat hij zocht: een rood kammetje
en een groen kammetje, die allebei tamelijk doorzichtig waren terwijl de tandafstand
van het groene kammetje wat kleiner was dan die van het rode. (Groen licht heeft
een kleinere golflengte dan rood licht.) Het winkelmeisje moet zich wel hebben
afgevraagd wat deze man met zijn kortgeknipte haren aan het zoeken was. De
demonstratie was treffend. Ze was onderdeel van een voordracht - één van een
serie van vijf voordrachten over quantumtheorie die Ehrenfest in de loop van de
winter 1931-'32 hield voor de maatschappij Diligentia in Den Haag. Onder de in
Nederland bestaande genootschappen die wetenschappelijke voordrachten
organiseren voor een algemeen ontwikkeld maar niet specialistisch gehoor, heeft
Diligentia steeds een vooraanstaande plaats ingenomen. Ik vrees echter dat de rol
van dergelijke lichamen in het culturele leven van ons land aan het afnemen is. Op
verzoek van Ehrenfest schreef ik een samenvatting van deze voordrachten, die als
5
een boekje is verschenen.
Veel uitdrukkingen van Ehrenfest werden spreekwoordelijk onder zijn studenten.
‘Das ist der springende Punkt,’ (Dat is het essentiële, beslissende punt) is in het
Duits vrij gebruikelijk. Bij Ehrenfest werd dat: ‘Das ist wo der Frosch ins Wasser
springt’ (Dat is waar de kikker in het water springt). Zou hij de beroemde Haiku van
Matsuo Basho gekend hebben?
Oude vijver
En een kikker duik
6
Water-geluid
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Ik denk van niet en in elk geval maakte Ehrenfests kikker niet een onverwachte
plons die de rust van een oude tuin verstoorde. Zijn sprong was het hoogtepunt van
een redenering. ‘Das ist der Patentanspruch,’ was een andere lievelingsuitdrukking.
Ik kan me niet herinneren dat hij ooit iets met octrooien te maken had gehad, maar
misschien heeft hij er wel eens over gepraat met Einstein, met wie hij nauw bevriend
was en die zoals welbekend een aantal jaren gewerkt heeft bij de octrooiraad te
Bern.
Als inleiding tot de statistische mechanica behandelde hij het hond-vlo model.
Twee honden zitten dicht bij elkaar en hebben veel vlooien. Gemiddeld zal elke
hond zowat de helft van het totale aantal hebben, maar er zullen fluctuaties optreden.
Als we alle vlooien vangen en ze allemaal uitzetten op een van de honden, dan zal
het aantal vlooien op die hond ongeveer exponentieel afnemen totdat het evenwicht
weer is bereikt; zo kan men met dit eenvoudige model een aantal zaken uit de
statistische mechanica toelichten. In de gepubliceerde versie zijn de honden urnen
en de vlooien knikkers. Als lof bedoeld, maar wellicht niet naar ieders smaak, was
zijn opmerking over iemand die een oorspronkelijk wat verwarde zaak uiteindelijk
tot klaarheid had gebracht: ‘Da hat Herr... schliesslich die ganze Ratte aus der Suppe
gezogen’ - een beeld dat kennelijk was geïnspireerd door de niet al te hygiënische
toestanden in de Weense gaarkeukens voor de armen.
Twee voorbeelden van Ehrenfests stijl van discussiëren. Op 20 oktober 1925
*
promoveerde Van Heel aan de Leidse universiteit op een proefschrift: Het vaste
lichaam bij lage temperaturen optisch onderzocht. Zijn laatste stelling, nummer
vijftien, luidde: Het licht dat men met gesloten ogen waarneemt is niet rood, zoals
men zou verwachten, maar ‘wit’, dat wil zeggen kleurloos. Ehrenfest vertelde mij
dat hij die stelling als volgt had aangevallen. Eerst had hij Van Heel, zoals
gebruikelijk, zijn stelling laten voorlezen. Vervolgens zei hij: ‘Mijnheer de kandidaat,
sluit uw ogen,’ haalde van onder zijn toga een zaklantaren te voorschijn, knipte die
aan vlak voor Van Heels ogen en vroeg: ‘Mijnheer de kandidaat, wenst u uw stelling
nog oprecht te houden?’ En Van Heel had geen ander antwoord dan dat hij van
verdere verdedi-

*

Abraham C.S. van Heel (1899-1966) was later hoogleraar in de natuurkunde en in het bijzonder
in de optica aan de Technische Hogeschool te Delft.
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ging afzag. Ik had dat verhaal wel eens bij deze of gene gelegenheid naverteld, dat
kwam Van Heel ter ore en toen we elkaar weer eens ontmoetten zei hij me dat hij
daarover nog een appeltje met me te schillen had. ‘Hoezo?’ vroeg ik, ‘Ehrenfest zelf
heeft me het zo verteld; is het niet waar?’ ‘Ja,’ zei hij, ‘en ik was op dat ogenblik zo
verbouwereerd door die plotselinge rode flits, dat ik geen antwoord kon vinden,
maar toch was mijn stelling tot op zekere hoogte juist.’ De kwestie is dat de oogleden
zoveel licht absorberen dat bij matige verlichting de intensiteit van het licht dat de
ogen door de oogleden heen bereikt, in het zogenaamde scotopische gebied valt
(in het gebied van ‘staafjes zien’), en daar is kleuren zien onmogelijk.
Het tweede voorbeeld laat zien hoe Ehrenfest optrad tegen opschepperij. Bij een
vergadering van de Deutsche Physikalische Gesellschaft had Rupp een voordracht
gehouden waarin hij enkele proeven over met elkaar botsende elektronen beschreef.
Hij had een nogal pretentieuze titel gekozen: ‘Ein elektrisches Analogon zum
Comptoneffekt.’ Ehrenfests commentaar: ‘Als ik een vogel zijn staart afschiet zou
ik dat ook wel een biologisch analogon van het fotoeffect kunnen noemen.’ Rupp
had een merkwaardige carrière. In de eerste tijd van de elektronendiffractie deed
hij voor zover ik weet verdienstelijk werk in Göttingen. Vervolgens trad hij in dienst
bij de laboratoria van de AEG en daar, waarschijnlijk wat overwerkt, en in elk geval
in een zeer gespannen toestand, publiceerde hij zogenaamd experimentele resultaten
die niet berustten op werkelijke waarnemingen. Het resultaat was onder andere dat
er een psychiatrisch attest verscheen in het Zeitschrift für Physik. C.P. Snows The
Affair is gedeeltelijk geïnspireerd door deze episode. Voor zover ik weet heeft Rupp
later zijn geestelijk evenwicht volledig hervonden en verder een bevredigende,
hoewel niet briljante loopbaan gehad.
Ik wil het hier bij laten. Zoals ik schreef in de inleiding die ik hiervoor citeerde,
Ehrenfests stijl van voordracht doet het op papier niet zo goed en in elk geval zou
er een groter schrijverstalent dan het mijne voor nodig zijn om het beeld van de
sprekende en gesticulerende Ehrenfest werkelijk te doen herleven.
Voor studenten die theoretische natuurkunde als bijvak voor het doctoraalexamen
kozen - dat waren wiskundigen, sterrenkundigen, experimentele natuurkundigen
en enkele scheikundigen
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- maakte Ehrenfest het leven niet al te moeilijk: ze moesten zijn vaste colleges
volgen en daarover tentamen afleggen. Het vereiste minimum werd behandeld vóór
Kerstmis en als je voor het einde van de kerstvakantie door dat tentamen was, dan
was je klaar met het formele deel. Jarenlang placht Ehrenfest de studenten die dit
klaarspeelden te belonen met een reep chocola. Deze tentamens stonden dan ook
bekend als ‘Kwatta-tentamens’, want dat was zijn geliefde merk. Toch bleven de
meeste studenten ook daarna zijn colleges volgen omdat ze zo boeiend en leerrijk
waren. Velen woonden ook het colloquium bij.
Heel anders stond de zaak wanneer je theoretische natuurkunde als hoofdvak
wilde kiezen. Hij accepteerde maar een zeer beperkt aantal studenten. Men kan
zich afvragen of hij juridisch gesproken wel het recht had op deze wijze een soort
van particuliere numerus clausus in te voeren, maar ik geloof niet dat een student
die door Ehrenfest niet werd toegelaten ooit heeft geprobeerd de zaak toch door te
drukken. De criteria op grond waarvan Ehrenfest zijn studenten uitzocht kwamen
ons wel eens wat willekeurig voor, maar als hij iemand afwees was dat niet
boosaardig. Ehrenfest wist dat de toekomst voor een theoreticus niet rooskleurig
was tenzij hij werkelijk uitmuntte in zijn vak. Hijzelf had grote moeite gehad een
betrekking te vinden. Het aanbod van Lorentz kwam als een geschenk van de hemel.
Ook wilde hij zijn studenten hoofdzakelijk onderrichten door intensieve, vrijwel
dagelijkse discussies, en hij besefte dat hij dat niet goed zou kunnen doen met
iemand die hem persoonlijk onsympathiek was, of wiens denkwijze al te verschillend
was van die van hemzelf.
Discussies met Ehrenfest gingen gewoonlijk over recente publikaties van een van
de leiders in de quantummechanica of de relativiteitstheorie. Samen met Ehrenfest
moesten we proberen die te begrijpen. Dat was zijn manier van werken. Als iemand
in de loop van zulke discussies zelf een nieuw idee had, des te beter, maar het
begrijpen moest altijd hoofddoel zijn, niet het schrijven van een verhandeling. Hij
gaf zijn studenten ook geen concrete problemen om uit te rekenen.
Een zekere mate van heldenverering werd ons van meet af aan bijgebracht.
Lorentz, Einstein en Bohr stonden aan de top, maar figuren als Pauli en Dirac waren
ook in hoog aanzien. Thomas
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Carlyle schrijft in zijn Over helden, heldenverering en het heldhaftige in de
geschiedenis:
‘Want, zoals ik het bekijk is Universele Geschiedenis, de geschiedenis van wat
de mens in de wereld heeft volbracht, in de grond van de zaak de geschiedenis van
de Grote Mannen die hier hebben gewerkt. Zij waren de leiders der mensen, deze
groten; de vormers, de voorbeelden, en in een brede betekenis de scheppers, van
al wat de algemene massa der mensen slaagde te doen of te bereiken: alle dingen
die wij volbracht zien op aarde zijn eigenlijk het uiterlijke materiële resultaat, de
praktische realisatie en belichaming van Gedachten die leefden in de Grote Mannen
die in de wereld werden gezonden: de ziel van de wereldgeschiedenis, zo kan men
terecht oordelen, was de geschiedenis van dezen.’
Vond Carlyle de ontwikkeling van de wetenschap een belangrijk element in de
Universele Geschiedenis? Blijkbaar niet, want dan zou hij bijna zeker Newton hebben
opgenomen bij zijn hoofdrolspelers. Toch komt het me voor dat Ehrenfests ideeën
over de geschiedenis van de natuurkunde een grote mate van overeenstemming
vertoonden met die van Carlyle over geschiedenis in het algemeen. Wat mijzelf
betreft, ik geloof dat het een waardevol onderdeel van onze opvoeding is als jong
wetenschapsman te leren inzien dat er werkelijk grote en bewonderenswaardige
geleerden bestaan. Dat sluit kritiek niet uit en bewondering moet niet ontaarden in
verafgoding. Dat is een gevaar waaraan Ehrenfest in zijn bewondering voor Lorentz
niet helemaal ontsnapte.
Ehrenfests manier van doceren had ook wel nadelen. We leerden te streven naar
duidelijkheid en logische consequentie. Men werd opgevoed in de strenge tucht van
logisch denken. Maar men leerde totaal niet de strenge tucht van nauwkeurige
berekeningen. Ik ben zelf nogal slordig. Mijn papieren zijn altijd in de war en het is
me nooit gelukt enigerlei vorm van boekhouding te voeren. Het zou goed voor me
zijn geweest als ik een aantal voorbeelden tot op de laatste numerieke details had
moeten uitwerken. Maar misschien was ik in dat opzicht toch een hopeloos geval.
Ehrenfest deed wel iets anders: hij liet me mijn handschrift veranderen. Nu heb ik
twee schrijfhanden. De ene is natuurlijk en vrijwel onleesbaar, ook voor mezelf, de
andere is goed leesbaar
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en ik kan ook op die manier tamelijk snel schrijven, maar ik kan niet tegelijk ook nog
nadenken.
Er kwamen veel bezoekers naar Leiden om op het colloquium te spreken, om
met Ehrenfest te discussiëren; soms ook voor langere tijd.
*
Dirac was een tijd in Leiden in het voorjaar van 1928; hij werkte toen al aan zijn
boek over quantummechanica. Het boek was pas twee jaar later klaar, maar hij gaf
enkele colleges over wat de eerste hoofdstukken zouden worden. Ik had toen nog
geen kandidaatsexamen gedaan, maar ik heb die colleges wel bijgewoond en was
blij toen ik merkte dat ik het merendeel van wat hij vertelde kon volgen.
De colleges waren zeer helder en wanneer Ehrenfest of iemand anders nadere
uitleg vroeg, dan herhaalde Dirac meestal precies wat hij had gezegd: hij voelde
dat er geen betere manier was om de zaak uit te leggen en vaak werkte het. Later
ontdekte ik dat dit zeer kenmerkend was voor Dirac. Toen bijvoorbeeld Ehrenfest
en zijn assistent Uhlenbeck een van Diracs stukken niet goed konden begrijpen en
hem schreven om nadere uitleg, herhaalde diens antwoord vrijwel precies de
oorspronkelijke tekst. Maar na deze verder bestudeerd te hebben kwam Ehrenfest
tot de conclusie: ‘Je besser man's versteht um so besser steht es dort’ (Hoe beter
je het begrijpt, hoe beter het er staat). Eén keer werd er echter een vraag gesteld
waarop Dirac niet direct het antwoord wist. Hij draaide ons de rug toe en maakte
heel vlug en heel klein schrijvend een paar berekeningetjes op het bord. Ehrenfest
riep opgewonden: ‘Kinderen, goed kijken, nu kunnen we zien hoe hij echt werkt.’
Maar niemand kreeg veel te zien. Dirac veegde vlug zijn ‘kladje’ uit en ging door
met een elegante uiteenzetting in zijn gebruikelijke stijl.
Over Dirac deden veel anekdotes de ronde en de meeste sloegen op de
7
mathematische precisie van zijn opmerkingen. Een paar voorbeelden. Aan het eind
van een voordracht is er gelegenheid vragen te stellen. Iemand staat op en zegt:
‘Ik heb niet hele-

*

P.A.M. Dirac, geboren te Bristol in 1902, studeerde eerst elektrotechniek. Daarna werd hij in
Cambridge een prominent theoretisch fysicus. Hij was een van de scheppers van de
quantummechanica. In 1933 kreeg hij de Nobelprijs, vooral voor zijn relativistische
golfvergelijking die het bestaan van het positieve elektron voorspelde.
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maal begrepen hoe u...’ De voorzitter: ‘Zou professor Dirac die vraag willen
beantwoorden?’ Dirac: ‘Dat was geen vraag, het was een constatering.’
Iemand die een eindje gaat wandelen met Dirac biedt zijn excuses aan voor het
rammelend geluid veroorzaakt door een buisje met aspirinetabletten. Dirac: ‘Ik denk
dat het lawaai maximaal is wanneer het buisje half leeg is.’
Iemand had een ‘tekenfout’ gemaakt in een berekening (dat wil zeggen een
plusteken in plaats van een minusteken of omgekeerd) maar verzekert dat het teken
van het eindresultaat juist is. ‘Ik moet tweemaal een tekenfout hebben gemaakt,’
zegt hij. Dirac: ‘Althans een even aantal.’
Dirac over suikerklontjes. ‘Ik denk dat één klontje in een kop thee genoeg is voor
Pauli.’ Na enig nadenken: ‘Ik denk dat één klontje genoeg is voor wie dan ook.’ En
nog wat later: ‘Ik denk dat de klontjes zo gemaakt zijn dat één klontje genoeg is.’
8
(Von Weizsäcker vertelde dit in Triëst, maar ik herinner me dat Niels Bohr zelf mij
ook dit verhaal had verteld.)
Zulke verhaaltjes zijn niet onwaar, maar wel misleidend. Ze doen geen recht
wedervaren aan Diracs gevoel voor schoonheid. Dirac heeft er later herhaaldelijk
de nadruk op gelegd dat ‘the beauty of the equations’ (de schoonheid der
vergelijkingen) voor hem steeds een belangrijke heuristische factor was geweest.
En dat soort van schoonheid kan niet streng wiskundig worden gedefinieerd. Diracs
gevoelsmatig begrip ging in vele andere opzichten mathematische analyse te boven.
In Kopenhagen speelden we eens - ik denk onder Gamows leiding - een
gezelschapsspelletje waarbij je iemand moest raden door te vragen: ‘Op welk uur
van de dag lijkt hij, op wat voor weer, op welke groente, op welk meubelstuk.’ Dirac
wilde ook meedoen en ik had verwacht dat zulke, strikt genomen zinloze en toch
zinvolle associaties hem weinig zouden zeggen. Integendeel, hij had veel plezier
in dit spelletje en was er goed in. Veel ernstiger: bij de Kopenhaagse conferentie in
september 1933 was Dirac misschien de enige die besefte hoe ernstig Ehrenfests
depressie was. Mevrouw Bohr vertelde me later dat hij haar had verteld hoe ongerust
hij was, maar er was weinig dat men kon doen. Kort daarna pleegde Ehrenfest
zelfmoord.
Ik vermeldde dat Lorentz schroomde zich met het persoonlijk
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leven van zijn studenten te bemoeien. Diracs terughoudendheid ging verder. Hij
heeft eens tegen me gezegd: ‘Ik heb nooit het werk van anderen willen leiden. Ik
was altijd bang dat ik hun tijd zou verknoeien. Ik vind het niet zo erg als ik mijn eigen
tijd verknoei, maar ik wil niet de tijd van anderen verknoeien.’ Dat is natuurlijk heel
fijngevoelig, maar niet de beste manier om een school te vormen.
Dirac hield van allerlei soorten van puzzles. Over elektrotechniek, zijn eerste
studievak, placht hij te zeggen dat het wikkelen van armaturen interessante
problemen op het gebied van de getallentheorie met zich meebrengt. Men verhaalt
dat hij eens een tijdlang zat te kijken naar een breiende dame en toen hij goed had
begrepen hoe de steken in elkaar zaten, zei hij: ‘Je zou het ook nog anders kunnen
doen,’ en begon met een uiteenzetting. Maar de dame viel hem in de rede: ‘Natuurlijk
kan dat,’ zei ze, ‘dat is averechts.’
Laat me nu uitleggen hoe hij in de zomer van 1929, toen hij een tijdje in Göttingen
was, het spel van de vier tweeën doodde. De regels van dat spel zijn eenvoudig: je
moet proberen de gehele getallen te schrijven met vier keer het cijfer 2 en geen
andere cijfers (ook geen letters die vaste getallen voorstellen zoals π). Algemeen
bekende wiskundige tekens mogen echter vrij worden gebruikt. Het begin is
eenvoudig:

maar de zaak wordt hoe langer hoe moeilijker. Natuurlijk kwamen er ook
meningsverschillen over wat toelaatbare symbolen waren. Het symbool n!
(bijvoorbeeld 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2) is natuurlijk toegestaan, maar n!! (bijvoorbeeld
6!! = 6 × 4 × 2) is niet zo bekend. Maar het komt voor in sommige goed bekende
leerboeken, dus werd het uiteindelijk toch geaccepteerd. De Engelse notatie .2 in
plaats van 0,2 werd al gauw door de Duitsers overgenomen. Je kunt dan bijvoorbeeld
schrijven
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Er werd hard aan gewerkt en wiskundigen en natuurkundigen vonden uiterst
vernuftige formules om bestaande (of beweerde) records te breken.
Wat later hoorde ik dat toen Dirac hoorde over dit tijdverdrijf, hij een poosje diep
nadacht. Toen men hem vroeg hoe ver hij was gekomen zei hij op zijn gewone
nauwkeurige en beknopte manier: ‘Het getal n met driemaal het cijfer 2,’ en toonde
de volgende formule:

waar je n worteltekens schrijft. Dat was volledig binnen de regels van het spel... en
maakte er voorgoed een eind aan. Een tiental jaren geleden, toen ik Dirac ontmoette
bij een zomercursus in Varenna, heb ik hem gevraagd of hij zich dit voorval
herinnerde. Nu, hij wist nog wel dat hij die formule had neergeschreven en het zou
ook best in Göttingen zijn geweest maar dat wist hij niet zeker. De historische
authenticiteit van de formule staat dus vast, maar plaats en tijd zijn wat onzeker, en
daar zal ik het bij moeten laten, tenzij een lezer van dit boek definitief uitsluitsel kan
geven.
Bij diezelfde gelegenheid vertelde hij mij: ‘Heisenberg heeft me twee dingen
geleerd: matrixrekening en hoe je een kubus van papier vouwt. Maar ik ben vergeten
hoe je dat doet.’ Heisenberg had toen hij in Japan was wat origami opgepikt en ik
veronderstel dat zijn kubus de zogenaamde ‘waterbom’ moet zijn geweest. Bij hoge
uitzondering was ik Dirac de baas: ik kon hem laten zien hoe je een kubus vouwt.
Om een of andere reden wilde Ehrenfest niet dat ik zijn gewone colleges volgde,
en ik heb maar één keer een soort tentamen afgelegd. Hij wandelde met me de
gang op en neer en ik moest de vergelijkingen van Maxwell voor het
elektromagnetische veld opzeggen - ‘Je hebt wel wat van de muziek begrepen,’
was zijn eindoordeel.
Gedurende de herfst en winter van 1928-'29 worstelden we vooral met
groepentheorie, een ver uitgewerkte wiskundige discipline die voordien niet tot het
gebruikelijke wiskundige arsenaal van een natuurkundige behoorde. Het
fundamentele denkbeeld dat een groot aantal gevolgtrekkingen uit de
quantummechanica kunnen worden afgeleid met behulp van geformali-
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seerde symmetrie-beschouwingen was voor Ehrenfest zeer aantrekkelijk.
Verscheidene specialisten werden uitgenodigd om in Leiden over het onderwerp te
*
komen spreken. Allereerst Wigner. Dat was geen volledig succes: hij was te beleefd.
Wanneer ik een voordracht zou houden voor een gezelschap van professionele
wis- en natuurkundigen en ik ze daarbij uitvoerig zou uitleggen hoe je een
vierkantsvergelijking oplost zouden ze ongetwijfeld beledigd zijn. Het probleem was
dat voor Wigner allerlei dingen die wij moeilijk vonden, even eenvoudig waren als
een vierkantsvergelijking voor ons, en daarom durfde hij ze ons niet uit te leggen.
Er was een wat apocriefe legende dat hijzelf de hele groepentheorie van Von
Neumann geleerd had op een enkele regenachtige zondagmiddag. Heitler had
dergelijke scrupules niet en was daarom een beter docent voor beginners. Ik herinner
me ook een briljante voordracht van Van der Waerden. Maar voor mij was de grote
openbaring Hermann Weyls Gruppentheorie und Quantenmechanik. Ik vind het een
prachtig boek. Ik had - en heb nog steeds - het gevoel dat dit de juiste manier is om
wiskunde te formuleren, dat de begrippen die Weyl invoert precies het juiste
abstractieniveau hebben om toch te blijven corresponderen tot iets ‘echts’, al weet
ik natuurlijk niet wat dat in de zuivere wiskunde betekent. Wanneer ik groepentheorie
met enig succes heb kunnen toepassen op diverse problemen, en wanneer ik zelfs
een kleine, maar niet geheel onbelangrijke bijdrage tot dit gebied van de zuivere
wiskunde heb kunnen leveren, dan is dat dank zij Weyls boek. Ik heb Weyl voor de
eerste keer ontmoet na de tweede wereldoorlog en wel in Princeton, waar hij evenals
Einstein was verbonden aan het Institute of Advanced Studies. Ik was blij dat ik
eindelijk een gelegenheid had om hem te vertellen hoe dankbaar ik hem was. (Weyl
maakte me bij die gelegenheid een onverdiend compliment: hij stelde me voor aan
een collega als ‘een fysicus met de ziel van een wiskundige’.)
Ehrenfest hield streng de hand aan een paar eenvoudige regels. De leeskamer
was wat in Duitsland een ‘Präsenzbibliothek’

*

Eugene P. Wigner, geboren te Boedapest in 1902, studeerde in Berlijn chemische technologie,
maar zwaaide daarna al spoedig om naar theoretische natuurkunde. Hij was vooraanstaand
onder diegenen die het formalisme van de quantummechanica vervolmaakten en toepasten,
en was een pionier van de toepassing van groepentheorie in de natuurkunde.
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wordt genoemd. Dat wil zeggen dat boeken en tijdschriften in de leeszaal kunnen
worden bestudeerd maar dat ze niet worden uitgeleend. De enige uitzondering was
dat wie in hetzelfde gebouw of in het door een gang binnendoor ermee verbonden
natuurkundig laboratorium college gaf, een boek of tijdschrift mocht meenemen,
maar het moest kort voor de voordracht worden gehaald en onmiddellijk erna worden
teruggebracht. Ik heb meegemaakt dat toen bij een controle een paar boeken werden
vermist Ehrenfest daarover zo verbolgen was dat hij de leeskamer sloot. Dat heeft
een week geduurd, en ik geloof niet dat zijn woede gefingeerd was.
Wanneer je was toegelaten tot het colloquium, dan werd je verwacht geregeld te
komen. Wie ‘oscilleerde’ kreeg al gauw te horen dat hij niet langer welkom was. Het
colloquium werd gehouden op woensdagavond, van halfacht tot halftien of tien uur,
met een theepauze. De kokende ketel op een gasstelletje is in mijn herinnering
onafscheidelijk verbonden met het colloquium. Een oudere assistente van het
cryogene laboratorium, mejuffrouw van der Horst, zorgde voor de thee. Ehrenfest
sprak haar altijd plechtig aan met ‘mejuffrouw’. Na vijftien jaar in Nederland had hij
nog niet ontdekt dat dat wordt geschreven maar niet gezegd. Een ander voorbeeld
daarvan was mejuffrouw Van Leeuwen, waarbij hij de achternaam uitsprak als
L-euwe(n). Voordrachten werden bij toerbeurt gehouden door de leden van het
colloquium - hoofdzakelijk over recente publikaties, bij uitzondering over eigen werk
- en door gasten. Voor een jonge natuurkundige was het wel een beetje een
beproeving op het colloquium te spreken. Ehrenfest kon je ieder ogenblik
onderbreken, vaak met wat hij domme vragen noemde, en ik heb ook wel eens
meegemaakt dat hij de spreker het woord ontnam en zelf verder ging. De andere
deelnemers konden je ook in de rede vallen, maar toch wist Ehrenfest ervoor te
zorgen dat de discussie nooit in chaos ontaardde: het eindresultaat was steeds een
duidelijk inzicht, of althans een duidelijke formulering van de onopgeloste problemen.
Gastsprekers werden met wat meer egards behandeld, maar ook zij werden vaak
blootgesteld aan een soort van kruisverhoor. Er was een belangrijke plechtigheid:
ze moesten hun naam schrijven - met datum - op de witgekalkte muur. Toen het
Instituut voor Theoretische Natuurkunde werd verplaatst naar een nieuw
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gebouw en het oude gebouw werd afgebroken werd dat stukje muur in zijn geheel
uitgebroken en overgebracht naar de nieuwe collegezaal. Daar is het nog te zien
en er staat een indrukwekkende reeks namen op.
Ik herinner mij in het bijzonder een colloquiumvoordracht van Schrödinger.
Schrödinger was de schepper van de golfmechanica die later onderdeel van de
algemene quantummechanica werd. Hijzelf had geen vrede met de wijze waarop
zijn vergelijkingen - die algemeen werden aanvaard en toegepast - werden
geïnterpreteerd. Waarschijnlijk daarom had Ehrenfest hem gevraagd over een ander,
minder controversieel onderwerp te spreken: de theorie van het kleuren zien.
Schrödinger had al in 1920 een drietal artikelen over de wiskunde van de
drie-kleurentheorie gepubliceerd en in 1926 een hoofdstuk over dit onderwerp
geschreven voor het bekende leerboek van Müller-Pouillet. Het was een interessante
voordracht over een onderwerp dat voor de meesten van ons volkomen nieuw was.
Tegen het einde begonnen Schrödinger en Ehrenfest herinneringen uit Wenen op
te halen en ik heb de indruk dat hun tongval hoe langer hoe meer Weens werd.
Over een colloquium met Einstein schrijf ik in Appendix A. Een heel bijzondere
gelegenheid was ook een bezoek van Max Planck, die naar Nederland was gekomen
om de Lorentzmedaille van de Koninklijke Nedelandse Academie van
9
Wetenschappen in ontvangst te nemen. Ehrenfest had Planck niet gevraagd op
het colloquium te spreken maar hem uitgenodigd een lezing van H.A. Kramers over
de grondgedachten van de quantummechanica bij te wonen. Kramers
openingswoorden zijn me bijgebleven: ‘Ich fühle mich heute wie ein Kind, das seinem
Vater sein Spielzeug zeigt. Ich weiss, er wird schon horchen, eben weil er der Vater
ist...’ (Ik voel me vandaag als een kind dat aan zijn vader zijn speelgoed laat zien.
Ik weet wel dat hij zal luisteren, juist omdat hij de vader is...) Ik meen haast dat het
bij die gelegenheid was dat Ehrenfest aan Planck vroeg of hij niet terugverlangde
naar de tijd toen de natuurkunde met duidelijke modellen en deterministische
theorieën werkte. Planck antwoordde moedig: ‘Man soll sich niemals zurücksehnen
nach einer Sache von der man eingesehen hat dass sie unrichtig war’ (Men moet
nooit terugverlangen naar iets waarvan men heeft ingezien dat het fout was).
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Ehrenfests geestige opmerkingen en scherpe kritiek konden wel eens pijn doen.
Als het slachtoffer iemand was die hij graag mocht, of althans respecteerde, dan
bood hij op bijna kinderlijke en ontwapenende manier zijn verontschuldigingen aan
met zinnetjes als: ‘Ach, wees niet boos,’ of ‘Je bent toch niet boos.’ Ik ben het echter
niet eens met sommige biografen die zeggen dat in alle gevallen ‘zijn bedoeling
10
goed was in een poging hulp of troost te bieden of medeleven te tonen’.
Nee, er waren gevallen waarin Ehrenfest een sterke antipathie voelde en dan kon
hij onredelijk agressief worden. Walter Elsasser beschrijft in zijn autobiografie zijn
ongelukkige lotgevallen in Leiden waar hij in oktober 1927 aankwam als opvolger
11
van Uhlenbeck. De verhouding was van het begin af aan gespannen en in november
werd Elsasser naar huis gestuurd (met betaling voor de rest van het semester). De
crisis kwam toen Ehrenfest op een ochtend een vleugje parfum ontdekte in Elsassers
kamer: Elsasser was juist bij de kapper geweest en het was hem niet gelukt te
voorkomen dat die een of ander luchtje over zijn haar spoot. Ehrenfest stuurde
Elsasser onmiddellijk de laan uit. Ik heb geen reden aan de juistheid van Elsassers
verhaal te twijfelen; het was algemeen bekend dat Ehrenfest bezwaar had tegen
parfum, tegen roken en tegen alcohol. (Hij moest wel een uitzondering maken voor
zijn twee beste vrienden: Einstein was een verstokt roker en hield van een glas bier;
Joffe in Leningrad was gesteld op parfum, maar - volgens Ehrenfest dan altijd waren het altijd parfums van uitzonderlijke kwaliteit.) Ik herinner me ook verhalen
gehoord te hebben dat iemand werd weggestuurd omdat hij naar de kapper rook,
maar ik wist niet dat Elsasser het slachtoffer was en misschien is zoiets vaker
gebeurd. Maar Elsasser is ernaast wanneer hij tracht te beschrijven hoe men in het
algemeen over Ehrenfest dacht. Sommige studenten waren misschien teleurgesteld
omdat Ehrenfest ze niet wou aannemen, en enkelen hebben daarom mogelijkerwijze
een wrok gekoesterd, maar de meerderheid bewonderde hem, hield van hem,
accepteerde zijn buitenissigheden en was dankbaar voor het vele dat hij deed om
hen in hun loopbaan te helpen. Ehrenfest, die veel connecties had in het buitenland,
trad vaak op als ‘impresario’, niet alleen voor zijn eigen studenten maar ook wel
voor experimentele natuurkundigen, wiskundigen en astronomen. Sommige
hoogleraren wa-
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ren wellicht wat geërgerd omdat ze vonden dat Ehrenfests studenten niet genoeg
aandacht besteedden aan hun onderwerp. In 1930 moest ikzelf een tentamen
afleggen in differentiaalmeetkunde. Ik wist genoeg om niet te zakken maar na afloop
belde de professor, die nogal opvliegend van aard was maar tegen mij heel vriendelijk
was geweest, Ehrenfest op en veegde hem de mantel uit: ik had een veel beter
tentamen behoren af te leggen, maar ik had onvoldoende tijd aan het onderwerp
besteed. Daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Dat soort van wrijving bestond maar
ik geloof niet dat dat vaak tot ernstige vetes leidde, en in ieder geval had Ehrenfest
ook onder zijn collega's vele vrienden.
Ik was toen nog te jong om goed op de hoogte te zijn van wat er gebeurde. Ik
herinner me alleen de komst van Elsasser, en ook dat hij me eens vertelde dat hij
graag in aansluiting op Ehrenfests colleges oefencolleges zou willen organiseren
waar concrete problemen zouden worden bediscussieerd; dat was in Duitsland
gebruikelijk. Natuurlijk school er in dat voorstel een zekere mate van niet geheel
ongerechtvaardigde kritiek op Ehrenfests nonchalante omspringen met numerieke
factoren en gedetailleerde berekeningen. Toen, op een dag, was Elsasser weg.
Ik wil Ehrenfest niet volledig vrijpleiten: ik moet erkennen dat Elsasser onverdiend
heeft geleden, en ik kan niet meer dan vermoeden wat de diepere oorzaken van
het conflict waren. Maar Elsasser maakt een ernstige fout wanneer hij laat
doorschemeren dat volgens hem de heersende opvatting zo ongeveer was:
‘Ehrenfest is onmogelijk, maar hij was Lorentz' keuze en daarom moeten we maar
12
zien dat we het met hem uithouden.’ Zo was de toestand in werkelijkheid helemaal
niet en Elsassers opvolgers hebben geen vergelijkbare moelijkheden gehad.
In april 1928 liepen de betalingen aan Elsasser af - hij was voor zes maanden
benoemd. Daarna werd het assistentschap verdeeld tussen twee Nederlanders,
R.L. Krans en A.J. Rutgers. Krans was een degelijke, bezadigde, niet bijzonder
vlugge maar uiterst betrouwbare man. Hij promoveerde op 1 december 1931 maar
was toen al niet meer in Leiden: van september 1931 af was hij leraar in Arnhem.
Als leraar heeft hij veel gepresteerd. Hij was medeauteur van een leerboek en
doceerde didactiek aan de Utrechtse universiteit (en later ook in Amsterdam en
Groningen). Tot de theoretische natuurkunde heeft hij nauwelijks
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bijgedragen maar het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs hebben veel
aan hem te danken. Rutgers was aanmerkelijk briljanter. Hij had eerst in Amsterdam
scheikunde gestudeerd en was toen naar Leiden gekomen om theoretische
natuurkunde te studeren. Zijn dissertatie (hij promoveerde op 3 juni 1930) ging over
de theorie van de thermoelektriciteit in kristallen. Na zijn Leidse periode werkte hij
*
in Amsterdam bij Michels; vervolgens werd hij benoemd tot hoogleraar in de fysische
scheikunde te Gent, waar hij mooi werk deed op elektrochemisch gebied. Hij was
een voortreffelijk docent en heeft een waardevol leerboek geschreven. Hij had een
levendig gevoel voor humor en was altijd bereid jongere fysici en chemici te helpen.
Verder was onomwonden eerlijkheid een van zijn grote deugden. Ik kan niet meer
over hem schrijven: hij was, en is nog steeds, een van mijn beste vrienden.
Ik kan wel vertellen dat wij beiden in 1930 met Ehrenfest meegingen naar de
zomercursus in Ann Arbor, Michigan. Fermi gaf daar college over de quantumtheorie
van de straling, ongeveer in de vorm die hij later in de Review of Modern Physics
publiceerde. Zijn colleges waren prachtig en gemakkelijk te volgen als je eenmaal
had begrepen dat hij Engelse woorden op zijn Italiaans uitsprak. In Ann Arbor
ontmoetten we ook Onsager, zonder te beseffen dat hij een man van groot formaat
was. Ik meen dat hij toen al een eind gevorderd was met zijn theorie van
onomkeerbare processen en dat hij zijn werk met Ehrenfest besprak. Als ik me niet
vergis was Ehrenfests reactie: ‘Misschien heeft hij iets bijzonders te pakken, maar
ik ben er niet zeker van.’ (In hoofdstuk 8 kom ik op de Onsager-relaties terug.)
Na afloop van de zomerschool reisde Ehrenfest door naar Californië en Rutgers
en ik gingen naar huis. Dat werd een heel avontuur en ik kan nog rillen als ik denk
aan de risico's die ik heb genomen als een heel onervaren chauffeur, met een heel
oude

*

A.M.J.F. Michels (1889-1969) werd vooral bekend vanwege zijn precisiemetingen van
isothermen en van dielektrische constanten van gassen en van elektrische en magnetische
eigenschappen van vaste stoffen, onder hoge druk. Hij heeft veel bijgedragen tot de techniek
van het werken met hoge druk en door hem gebouwde apparatuur heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het maken van polytheen. Hij was ook een heel moedig man en wordt als zodanig
vermeld in de opdracht van R.V. Jones' Most Secret War (met een kleine onjuistheid in de
voorletters).
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en niet verzekerde Model T Ford. We verkochten hem in de buitenwijken van Newark
voor twaalf dollar. Ik had er vijfendertig voor betaald.
G.H. Dieke had me rijles gegeven. In die dagen kreeg je in de staat Michigan een
rijbewijs als je een verklaring tekende dat je meer dan 500 mijl onder toezicht had
gereden. Ik zou niet willen zweren dat ik werkelijk die afstand had gereden toen
Dieke er genoeg van had en zei dat ik maar eens moest gaan tekenen, maar in elk
geval had ik meer dan dat gereden toen ik in Newark aankwam. Toen ik terugkwam
in Nederland ontdekte ik dat mijn vader een auto zou krijgen. Het was een
afscheidscadeau van de leerlingen van zijn school en hun ouders. De verkoper gaf
mij een uur les in het hanteren van een ‘gewone’ versnelling en ging toen met mij
naar het bureau dat de ‘bewijzen van rijvaardigheid’ uitgaf. Zo ging dat toentertijd.
‘Kijk,’ zei hij, ‘deze jongeman heeft een Amerikaans rijbewijs, en jullie weten wel
hoe moeilijk het is daar een rijbewijs te halen, wat vinden jullie ervan?’ Ja, dat wisten
ze wel en zo kreeg ik een Nederlands rijbewijs zonder rijexamen. Ik moet dus
bekennen dat mijn tegenwoordig rijbewijs berust op een handtekening van
twijfelachtige waarde. Maar ik heb sindsdien meer dan een half miljoen kilometers
gereden zonder ernstige ongelukken en heb niet al te veel gewetenswroeging.
Nog even iets over Rutgers en Krans. Zij waren zeer verschillend, als
natuurkundigen en ook als mens. Krans was goed gereformeerd, Rutgers was een
vrijdenker, maar ze konden het goed vinden met elkaar en met Ehrenfest.
Zelf heb ik ook nooit moeilijkheden met Ehrenfest gehad, althans geen
moeilijkheden van de soort waar Elsasser over schrijft. Wel moet ik toegeven dat
het voor een jonge natuurkundige als ik verontrustend was dat de professor die ik
bewonderde en respecteerde, van tijd tot tijd verklaarde dat hij alle vertrouwen in
zijn eigen kunnen had verloren, dat het leven ondraaglijk begon te worden en dat
hij overwoog er een eind aan te maken. Later, na Ehrenfests zelfmoord, heb ik me
vaak afgevraagd, had ik meer kunnen doen om hem te helpen? Maar ik was jong
en onervaren en ik had mezelf gerustgesteld met de bekende, maar helaas onjuiste
these dat mensen die veel over zelfmoord praten deze zelden of nooit begaan.
Bovendien wist je met Ehrenfest
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nooit zeker of hij iets in ernst meende of dat hij een intellectueel spelletje speelde.
‘Waarom zou ik geen eind maken aan mijn leven als het me niet meer bevalt?’ vroeg
hij me eens. Mijn antwoord - ‘Je mag niemand doden, en zeker niet een goed en
waardevol mens, en het feit dat dat toevallig dezelfde persoon is als jezelf maakt
totaal geen verschil’ - scheen enige indruk op hem te maken.
Een experimenteel natuurkundige, Van Mierlo, werkte toentertijd in het cryogene
laboratorium. Ik geloof dat hij wel intelligent was, maar ook een beetje verlopen en
hij was met de studie niet al te goed opgeschoten. Maar uiteindelijk had hij zichzelf
aangepakt en hij had bij Ehrenfest tentamen aangevraagd. Hij was wel wat
zenuwachtig. Het tentamen zou om negen uur beginnen en hij had zich van tevoren
moed ingedronken met een stevige oude klare. Dat was goed te ruiken en erger
dan parfum, zodat Ehrenfest hem na enkele minuten de laan uitstuurde met de
toevoeging dat hij pas na een jaar mocht terugkomen. De jongeman was woedend
want hij vond, niet helemaal ten onrechte, dat zijn kennis totaal niet was onderzocht.
Dus nam hij wraak. Hij ging naar de collegezaal en daar op de heilige muur, tussen
de namen van Einstein en Bohr en andere groten, plaatste hij met forse letters zijn
naam en onderstreepte die door met zijn zakmes een diepe kerf in het pleisterwerk
te maken. Toen ik dat ontdekte besefte ik meteen dat Ehrenfest woedend zou zijn
als hij dit zag en ik wilde Van Mierlo niet in erger moeilijkheden brengen dan hij toch
al was. Ik heb dus de naam zorgvuldig weggegomd. Gelukkig had hij met potlood
geschreven. De kerf heb ik niet gerepareerd. Van Mierlo is uit Leiden weggegaan,
ik meen naar Amsterdam. Ik heb later gehoord dat hij actief is geweest in het verzet
en uiteindelijk door de Duitsers is terechtgesteld. Een paar jaar geleden kon je de
kerf in de kalk nog zien, een eigenaardig monument voor een naamloze strijder in
het verzet.
Ik wil dit onderdeel afsluiten met een vrolijker noot. Zoals ik later uitvoerig zal
vertellen ging ik in de lente van 1929 met Ehrenfest naar Kopenhagen. Kort na onze
aankomst liet ik mijn haren knippen. Ik kende toen nog geen woord Deens, de kapper
verstond geen Engels of Duits en toen ik de kapperszaak uitkwam merkte ik tot mijn
ontzetting dat ik een sterke geur verspreidde. Ik deed wat ik kon, maar de
wasgelegenheid in het
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pension waar ik logeerde was overdag niet toegankelijk, of er was alleen maar koud
water, ik weet het niet meer precies; maar in elk geval, de lucht was niet weg. Ik
wandelde met een paar kennissen langs Langelinie, een lange winderige pier, maar
ook dat mocht niet baten. 's Middags zou ik Ehrenfest treffen en ik was werkelijk
benauwd. Maar iemand had hem verteld over mijn probleem en over mijn heldhaftige
pogingen er wat aan te doen. Toen hij me zag snoof hij, glimlachte en zei: ‘Du duftest
wie eine Frühlingsblume’ (Je geurt als een lentebloem).

Ehrenfest en Pauli
13

Pauli sprak op het colloquium op 26 september 1928. Hij was de dag daarvoor in
Leiden aangekomen en zijn handtekening op de muur is gedateerd 25 september
1928. Natuurlijk hadden Ehrenfest en hij elkaar eerder ontmoet: ze hadden beiden
14
in 1927 de Solvayconferentie bijgewoond en ze moeten elkaar ook in Göttingen,
Hamburg of Kopenhagen hebben ontmoet. In elk geval had Ehrenfest Pauli al
15
bestempeld met de bijnaam ‘de gesel Gods,’ en Pauli was daar heel trots op. Het
was wel Pauli's eerste bezoek in Leiden, en dat leidde tot een nadere vriendschap.
Wolfgang Pauli werd in Wenen geboren op 25 april 1900. Hij studeerde van 1918
tot 1921 bij Sommerfeld in München, en daar schreef hij zijn beroemde uitvoerige
uiteenzetting van de relativiteitstheorie voor de Encyklopädie der Mathematischen
Wissenschaften, een uiteenzetting die door Einstein zelf hoog werd geprezen.
Daarna richtte hij zijn belangstelling op de quantumtheorie. Hij werkte een semester
(1921-'22) bij Born in Göttingen en ging van daar naar Hamburg. Hij bracht een jaar
door bij Bohr in Kopenhagen en kwam in 1923 terug naar Hamburg. Toen hij naar
Leiden kwam was hij niet zo lang geleden benoemd op de leerstoel voor theoretische
natuurkunde aan de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich.
Ehrenfest en Pauli hadden een aantal dingen gemeen, en dat bracht het grote
verschil tussen beiden des te duidelijker aan het licht. Ze kwamen beiden uit Wenen
en waren daar op school geweest, maar ze waren van zeer verschillende komaf.
Ehrenfests vader was een tamelijk voorspoedig winkelier; Wolfgang Pauli senior
was een gezien professor aan de universiteit. Ehren-
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fest was een bijna fanatiek geheelonthouder en was sober in alles, terwijl Pauli wel
eens een glaasje te veel dronk en zich graag voordeed als man van de wereld. Dat
lukte niet altijd. Ik herinner me dat hij me eens een kurketrekker aangaf om een
champagnefles voor hem te openen. Beiden deden hun intrede in de internationale
wereld der natuurkundigen door hun artikel in de Encyklopädie, maar Ehrenfest was
eenendertig jaar toen zijn artikel werd gepubliceerd; Pauli was tien jaar jonger toen
het zijne verscheen. Beiden streefden altijd naar begrip en opheldering van de
grondbeginselen en beiden stonden bekend en werden gevreesd als ongenadige
critici, die geen blad voor de mond namen. Ehrenfest moge Pauli de gesel Gods
hebben genoemd, hijzelf was vaak even scherp. Ehrenfest was beslist een beter
en levendiger spreker dan Pauli, die niet op zijn best was in een serie tamelijk
elementaire colleges en die zelden of nooit lezingen hield voor niet-vakmensen, iets
wat Ehrenfest - evenals Lorentz - graag deed. Maar Pauli's intellectuele vermogens
en zijn wiskundige virtuositeit overtroffen die van Ehrenfest verre. Hoewel Ehrenfest
niet was opgevoed als een orthodoxe jood en al op zijn twaalfde jaar het denkbeeld
van een God in de hemel volledig had opgegeven, was hij wel in aanraking gebleven
met het jodendom van zijn bloedverwanten en hij had wel enig onderricht genoten
in Hebreeuws en in bijbelse geschiedenis. Evenals Einstein voelde hij sterke banden
met de joodse cultuur en de joodse tradities. Hij hield ervan de verdiensten van
joodse geleerden op te hemelen. Er was een periode waarin hij nogal teleurgesteld
was over mijn prestaties en toen heeft hij eens gezegd: ‘Als je nou maar een kwart
joods bloed had - of al was het maar een achtste - dan kon er misschien nog eens
iets uit je worden, maar je bent zo vervloekt Arisch.’ Een vriend van me zag hem
eens een tijdlang staren naar een foto van Lorentz. ‘Het moet toch een van ons zijn,’
zei hij, ‘het moet een van ons zijn.’
Pauli was halfjoods maar was katholiek gedoopt. Ik heb eigenlijk nooit de indruk
gekregen dat deze gedeeltelijk joodse afstamming een belangrijke rol speelde in
zijn leven. Laat me toch een klein voorval vertellen dat zich afspeelde in Zürich in
de voorzomer van 1933. Hitler was aan de macht gekomen en veel Duitsers van
joodse afkomst kwamen op doorreis bij Pauli langs. Er was een jong echtpaar, een
Duits-joodse wetenschapsman
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- geen natuurkundige, maar ik ben zowel zijn naam als zijn vakgebied vergeten met een heel knappe, blonde en beslist nietjoodse vrouw. We gingen met Pauli
zwemmen en toen we daarna een hapje aten kwam het gesprek op het
rassenvraagstuk. ‘Halfjoden zien er altijd veel joodser uit dan voljoden,’ zei Pauli,
en terwijl hij de jonge vrouw aankeek: ‘Uw kinderen zullen er precies zo uitzien als
ik, precies zo.’ Ze keek hem verwonderd aan en was blijkbaar niet al te gelukkig
over wat ze zag. En ik moet toegeven, Pauli in badpak, vet en harig, was nu niet
precies wat je als baby zou kiezen. ‘Dann muss man sich das doch noch einmal
überlegen,’ zei ze vinnig.
Het grootste verschil tussen Pauli en Ehrenfest lag echter heel ergens anders.
‘Zijn leven lang leed Ehrenfest onder gevoelens van onbekwaamheid en
minderwaardigheid,’ aldus Martin Klein. Of zoals Einstein, zijn beste vriend, het
formuleerde:
‘Zijn tragedie lag juist in een bijna ziekelijk gebrek aan zelfvertrouwen. Hij leed
voortdurend onder het feit dat zijn kritische talenten zijn constructieve vermogens
te boven gingen. Bij wijze van spreken, zijn kritische zin beroofde hem van de liefde
voor de kinderen van zijn eigen geest nog voor ze geboren waren.’
Pauli aan de andere kant wist wel degelijk wat hij kon. Het zou niet juist zijn hem
verwaand te noemen. Hij kon arrogant zijn, maar hij kende zijn beperkingen. Hij wist
- en misschien betreurde hij - dat hij geen Einstein was, geen Bohr en zelfs geen
Heisenberg, hoewel hij minstens hun gelijke was als een ‘sommenmaker’, als een
‘vakman’ in dat eigenaardige ‘handwerk’ van de theoretische natuurkunde.
Het colloquium in 1928 was zoals ik al zei geenszins de eerste ontmoeting van
Pauli en Ehrenfest. Zou het kunnen zijn dat desalniettemin voor het begin van het
colloquium Ehrenfest zei: ‘Uw encyclopedie-artikel bevalt me beter dan uzelf,’ waarop
Pauli prompt antwoordde: ‘Bij mij is het net omgekeerd’? Ik ben bijna zeker dat ik
deze opmerkingen heb gehoord, maar ze zijn zo vaak herhaald, zijn zozeer deel
van de traditie geworden dat ik er niet op kan zweren. Gemaakt zijn deze
opmerkingen zeker, maar misschien bij een andere gelegenheid.
In 1929 ontmoetten Ehrenfest en Pauli elkaar weer bij een conferentie in Bohrs
instituut. Bij die gelegenheid, waarover ik in het volgende hoofdstuk meer zal
vertellen, bracht Ehren-
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fest een aantal snedige glossen op Pauli te berde. Bijvoorbeeld: ‘Het “Pauli-effect”
is een bijzonder geval van een algemene regel, te weten: een ongeluk komt zelden
alleen.’ Of: ‘Waarom is het zo irritant dat Pauli bij een voordracht voortdurend voor
het bord heen en weer loopt? Vanwege de teleurstelling in de omkeerpunten.’ Ik
hoorde deze opmerking bij Bohr thuis en kan de gangbare - en waarschijnlijk juiste
- versie dat ze gemaakt werd tijdens een voordracht van Pauli, niet persoonlijk
16
bevestigen.
Bijzonder vermakelijk vond ik hun schijngevecht in verband met de uitreiking van
de Lorentzmedaille door Ehrenfest aan Pauli op 13 oktober 1931. Ehrenfest had
Pauli geschreven dat het op prijs zou worden gesteld wanneer hij bij die gelegenheid
een zwart pak zou dragen. (Hoewel Ehrenfest over het algemeen onconventioneel
was in kleding en gedrag probeerde hij bij officiële gelegenheden zich aan te passen.
Er deed zelfs een - vermoedelijk verzonnen - verhaal de ronde dat hij, toen hij pas
in Leiden was, het voorschrift dat de toga gedragen wordt over een zwart kostuum
verkeerd had begrepen. Hij zou daarom op zoek zijn gegaan naar zwart ondergoed,
hetgeen enige verbazing wekte in een herenmodemagazijn.) Pauli antwoordde per
briefkaart, gedateerd Zürich, 26 oktober 1931:
‘Beste Ehrenfest, - Ik heb bij de kleermaker zojuist een nieuw zwart colbert besteld.
Maar dat trek ik in Amsterdam alleen aan, als u me belooft mij in uw toespraak bij
de officiële zitting van de Academie in het openbaar ervoor te bedanken dat ik de
moeite niet geschuwd heb naar de kleermaker te gaan.’
Hoe heeft Ehrenfest aan die voorwaarde voldaan? Ik citeer uit zijn toespraak:
‘Op het eerste gezicht schijnt zo het Pauli-verbod alleen die lieden wat aan te
gaan, die zich bezighouden met de details van de elektronenverdeling in de atomen
van Bohr, of met hun spectra. En de titel van uw verhandeling schijnt die indruk te
bevestigen. Die luidt namelijk “Über den Zusammenhang des Abschlusses der
Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spectren”. Maar dit principe,
dat er zo esoterisch uitziet, kan ingrijpen in ons alledaagse leven. Het is fascinerend
dat met een eenvoudig voorbeeld duidelijk te maken.
Wij nemen een stuk metaal in de hand. Of een steen. Al een
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klein beetje nadenken doet ons verbaasd staan dat deze hoeveelheid materie niet
veel minder plaats inneemt. Wel zijn de moleculen dicht op elkaar gestapeld. En
ook de atomen in het molecuul. - Goed. - Maar waarom zijn de atomen zelf zo dik?!
Bekijken we bijvoorbeeld het model van Bohr voor een loodatoom. Waarom lopen
van de 82 elektronenbanen in het atoom maar zo heel weinige in de quantumbanen
dicht om de kern, alle andere in steeds verder verwijderde banen? De aantrekking
van de 82 positieve eenheidsladingen van de atoomkern is toch zo krachtig. Veel
meer van de 82 elektronen zouden daarom op de binnenste banen kunnen
samenscholen, voor hun onderlinge afstoting te groot wordt. Wat belet dan het
atoom zich op deze manier veel kleiner te maken?! Antwoord: Alleen het Pauliverbod:
“Geen twee elektronen in dezelfde quantumtoestand!” Daarom dus de atomen zo
onnodig dik, daarom de steen, het stuk metaal, enzovoort zo volumineus.
U zult moeten toegeven, mijnheer Pauli: door een partiële opheffing van uw verbod
zoudt u ons van veel zorgen van het leven van alle dag kunnen bevrijden:
17
bijvoorbeeld van het verkeersprobleem in onze straten.’
Zo staat het in de gedrukte versie, maar in zijn toespraak voegde Ehrenfest er
nog iets aan toe. Ik woonde de uitreiking bij, op het toeschouwersbalkon van de
Academie, maar ik kan me de woorden niet meer precies herinneren. Het was zoiets
als ‘en ook hoe men de kosten voor mooie, nieuwe, zwarte feestkledij kan drukken’.
Ik herinner me Pauli's grijns en een goedkeurende vergroting van de amplitude van
zijn lichaamszwaai. (Pauli zat zelden helemaal stil; zijn bovenlichaam wiegde
voortdurend heen en weer van achter naar voren. Het ritme was tamelijk constant
maar de amplitude varieerde met zijn gemoedstoestand.)
Er was wel degelijk ook een wisselwerking op het gebied van ernstige wetenschap.
In 1932 publiceerde Ehrenfest een artikel getiteld Einige die Quantenmechanik
betreffende Erkundigungsfragen (Enige verzoeken om inlichtingen betreffende de
18
quantummechanica). Het is echt een cri de coeur en zoals gewoonlijk hebben
Ehrenfests ‘domme vragen’ met diepe problemen te maken. Pauli, die juist de laatste
hand had gelegd aan zijn artikel over quantummechanica voor het Handbuch der
19
Physik, antwoordde zo goed hij kon. Het is opmerkelijk dat de beantwoor-
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ding van de vragen veel meer plaats innam dan de vraagstelling.
20
Na Ehrenfests dood in 1933 schreef Pauli een overlijdensbericht. Het gaat vooral
over Ehrenfests wetenschappelijke bijdragen. Maar ik citeer het begin en het eind,
waarin Pauli in enkele pregnante zinnen zijn bewondering en zijn diep gevoelde
sympathie tot uitdrukking brengt:
‘Op 25 september van dit jaar bracht Paul Ehrenfest onder tragische
omstandigheden en tot ontsteltenis van zijn familie en zijn talrijke vrienden en
bekenden zijn rampzalig besluit tot uitvoering de last van het leven, die hem te zwaar
was geworden, van zich af te werpen. Aan ons is het nu, de herinnering aan zijn
wetenschappelijke activiteit en het beeld van zijn persoonlijkheid vast te houden,
vrij van de minderwaardigheidsgevoelens en zorgen die zijn gemoed in de laatste
jaren meer en meer hebben verduisterd. Het is het beeld van die man, overvloeiend
van geest en humor, die met scherpe kritiek maar tevens met diepgaand inzicht in
de grondslagen van de wetenschappelijke beschouwingswijze, ingrijpt in de discussie
en de aandacht vestigt op een tot nog toe niet of onvoldoende beschouwd maar
essentieel punt.’
En zijn conclusie is: ‘Wanneer we nog eens terugblikken op Ehrenfests
wetenschappelijke activiteit, dan komt ze ons voor als een levende getuigenis van
de blijvende waarheid: wetenschappelijk objectieve kritiek, hoe scherp ook, is steeds
stimulerend en bevruchtend wanneer ze consequent ten einde wordt gevoerd.’
Maar dat was in 1933 en nu moet ik eerst iets vertellen over de jaren die daaraan
voorafgingen.
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4. Kopenhagen
Niels Bohr
In april 1929 begon een nieuwe fase van mijn studie. Ze werd ingeluid door een
conferentie in Bohrs instituut, de eerste van wat een beroemde reeks van
1
conferenties zou worden. Ehrenfest was natuurlijk uitgenodigd en hij had Bohr
voorgesteld dat ik met hem mee zou komen. Dat was voor mij een groot avontuur
en ik herinner me dan ook allerlei details. Vlak voor ons vertrek was ik wat grieperig
geweest en ik had nog wat koorts, maar onze huisdokter vond dat ik best kon gaan
als ik me maar warm aankleedde. Mijn zorgzame moeder stak me dus in bijzonder
degelijk jaegerondergoed, dat ik later hoogst zelden heb gedragen. Ik heb een
gedeelte eind 1944, kort na de bevrijding van Eindhoven, bij een oude boer kunnen
ruilen tegen raapolie en op oudejaarsavond hebben we onder anderen Albert van
Dalsum, die toen hier in het zuiden was, getracteerd op oliebollen gebakken ‘in mijn
borstrok’.
Tegenwoordig vlieg je van Amsterdam naar Kopenhagen in iets meer dan een
uur; in 1929 kon je er binnen de vierentwintig uur komen als je een nachttrein nam,
maar wij reisden echt op ons gemak. We namen eerst de dagtrein naar Hamburg.
Ehrenfest observeerde de mensen en de dingen die we tegenkwamen bijzonder
scherp en zijn commentaar was geestig en raak. Wat dat betreft was hij allesbehalve
een introverte of verstrooide geleerde. Op het station in Hamburg was hij bijvoorbeeld
bijzonder geïnteresseerd in de borden die de weg wezen naar organisaties die hulp
en bescherming konden bieden aan onervaren reizigers. Er was een
rooms-katholieke organisatie voor jonge vrouwen en een voor jonge mannen. Er
waren ook twee protestantse organisaties, maar een joodse organisatie was er
alleen voor jonge vrouwen. Ik merkte op dat de joodse jonge mannen blijkbaar op
zichzelf kon-
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den passen, een opmerking die Ehrenfest veel plezier deed. ‘Ja zeker, dat kunnen
we,’ zei hij heel tevreden. Toch werd wel voor ons gezorgd, namelijk door een vrouw
van middelbare leeftijd, naar ik meen een verre bloedverwant van Ehrenfest. Ze
had kamers voor ons besproken in een klein hotel tegenover het station. Ze kende
de hotelhouder en vertelde hem dat de man die ze naar hem toe bracht een intieme
vriend van Einstein was, en een van de beste kamers moest hebben. Nog geen vier
jaar later zou het erg gevaarlijk zijn de naam van Einstein ook maar te noemen.
De volgende ochtend reisden we door naar Kopenhagen. Ehrenfest amuseerde
zich met een boek met korte verhalen Reife Früchte vom Bierbaum, in het bijzonder
met een nogal onbenullig verhaaltje over de heerser van een van de kleine
pre-Bismarckiaanse vorstendommetjes die had vergeten zijn gulp dicht te knopen.
Maar ergens tussen Hamburg en Warnemünde werd hij opeens ernstig en zei: ‘Nu
zul je Niels Bohr leren kennen en in het leven van een jonge natuurkundige is dat
de belangrijkste gebeurtenis.’
In latere jaren heb ik meer en meer ingezien hoe waar dit was en ik weet dat dit
niet alleen voor mijzelf geldt maar voor vele anderen. De herinneringen en anekdotes
die ik zal vertellen, maken op zichzelf beschouwd wellicht een triviale en
onbetekenende indruk, maar voor mij is deze bonte collectie belangrijk: zij maakt
deel uit van één grote belevenis die mijn leven heeft verrijkt.
Door luchtreizen kun je veel verliezen, vaak zelfs tijd. Ik wil niet zo ver gaan als
Ivan Illich, die voor alle vormen van verkeer een maximumsnelheid van 40 km per
uur zou willen vaststellen, maar die goede oude veerboot tussen Gedser en
Warnemünde waarmee we een stuk van de Oostzee overstaken ging vast niet
sneller. Ik had de indruk dat we een voor mij geheel nieuw deel van de wereld
binnenvoeren. Er was nog veel drijfijs want het was een erg koude winter geweest.
Het was de winter dat in Leiden het stadhuis was afgebrand. Het stadhuis was een
mooi voorbeeld van Hollandse Renaissance geweest, maar ik zou weldra een veel
indrukwekkender voorbeeld van die bouwstijl te zien krijgen: het kasteel van
Frederiksborg, dat tussen 1600 en 1620 was gebouwd in opdracht van koning
Christian IV. Bohr was een groot bewonderaar van dat gebouw en zorgde er altijd
voor dat bezoekers het te zien kregen.
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's Avonds kwamen we aan in Kopenhagen. De eerste indrukken van een nieuwe
stad en van een onbekende taal. Ik werd ondergebracht in een pension waar ik
*
tijdelijk een kamer deelde met Gamow. Frøken Haves pension was in een flat op
de vierde verdieping van een huis aan ‘Trianglen’, een driehoekig pleintje dicht bij
Bohrs instituut. (Ik moet bekennen dat er een fout van plus of min één in het nummer
van de verdieping kan zijn, maar er is ook geen internationale overeenstemming
over de manier van nummeren). Het raam van onze kamer kwam uit op een
binnenplaats. Beneden was een restaurant, café Antiautomat. (Er was blijkbaar
enkele jaren eerder in Kopenhagen een aantal geautomatiseerde snackbars
geïnstalleerd en daar werd door traditionele etablissementen tegen geageerd. Die
automaten waren verdwenen, waren althans geen bedreiging meer, maar er was
nog meer dan één café Antiautomat.)
Een miserabel strijkje speelde daar iedere avond tot middernacht. Hun
lievelingswijsje, dat ze min of meer vloeiend speelden, was een tophit in die dagen:
‘Wenn der weisse Flieder wieder blüht’, het meesterstuk van een zekere Doelle,
een componist waar ik verder niets van weet. (Dit is nu een geval waar mijn
geheugen ernstig te kort schoot: toen ik deze passage schreef meende ik me zeker
te herinneren dat het een compositie was van Walter Kollo (1878-1940), een niet
onbekende operettecomponist. In de hoop dat dit lied wel een evergreen zou zijn
ging ik naar een platenwinkel en vroeg naar platen met liederen van Walter Kollo.
De verkoopster keek me verwonderd aan. ‘Walter Kollo,’ zei ze, ‘Walter? Bedoelt u
Richard?’ En ze liet me een aantal platen zien. Op de hoes het portret van een
knappe jongeman. ‘Zijn grootvader, Walter, was al zeer bekend...’ Ik voelde me toen
wel oud. Het kostte wat tijd en moeite om Doelle te ontdekken. Zou hij ook een
zingende kleinzoon hebben?) Ik ben niet erg muzikaal, maar melodieën blijven in
mijn geheugen vaak gekoppeld aan bepaalde situaties en ik kan me dat liedje nog
steeds voorstellen en vooral het veel te zware ‘pom-pom-POM, pom-pom-POM’
waarmee

*

Fr. Have was, zoals ik al gauw merkte, een vriendelijke en gulle vrouw, een efficiënte
huishoudster en een eerste klas kok. Ze maakte dat fysici zich thuis voelden en zo heeft ze
werkelijk bijgedragen tot de natuurkunde. Ik ga daar niet nader op in maar verwijs naar een
voortreffelijk in memoriam geschreven door Rosenfeld, Nucl. Phys. 31, 689 (1962).
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de bas de eerste maten onderstreepte. ‘April is de wreedste maand die de seringen
*
doet groeien uit de dode grond...’ Nee, zo voelde ik me toch niet, al voelde ik me
eerst niet erg op mijn gemak, wat eenzaam, misschien had ik zelfs wat heimwee.
In elk geval, ik heb The Waste Land pas jaren later gelezen, toen Homi Bhabha mij
met Eliots gedichten in aanraking bracht.
Over de conferentie zelf zal ik niet veel zeggen. Rosenfeld heeft haar uitvoerig
beschreven in een boekje dat is rondgezonden als een groet aan vrienden en
2
vroegere medewerkers van Bohrs instituut toen dat vijftig jaar bestond. Ik citeer
twee passages. Rosenfeld vertelt:
‘Ehrenfest kwam binnen en ging recht op Bohr af, gevolgd door een lange, blonde,
roodwangige jongeling met een wat slungelige manier van lopen, die niet goed wist
wat hij met zijn armen moest doen. “Ich bringe Dir diesen Knaben” (Ik breng je deze
jongen), zei hij tegen Bohr, terwijl hij zijn hand vaderlijk op de jongen z'n schouder
legde. “Er kann schon etwas aber er braucht noch Prügel” (Hij kan al wat maar heeft
nog slaag nodig).’
Dat was ik. Het tweede citaat betreft een bijna ongelooflijke demonstratie van het
Pauli-effect. Rosenfeld en ik hebben onze herinneringen vergeleken en zij klopten
precies, en dit is dus een authentiek en vaststaand geval. Laat me eerst uitleggen
wat dat Pauli-effect is. Er werd beweerd dat Pauli in zo hoge mate gespeend was
van enigerlei experimentele bedrevenheid dat reeds zijn aanwezigheid in de buurt
van een laboratorium voldoende was om toestellen op volkomen onverklaarbare
wijze in het ongerede te laten raken. Pauli's vrienden verzamelden vlijtig voorbeelden,
en hijzelf genoot van die verhalen. Misschien was hij zelfs enigszins geneigd te
geloven dat het effect werkelijk bestond; daar kom ik nog op terug. Natuurlijk werden
experimentatoren, denkende aan al die verhalen, wat zenuwachtig wanneer Pauli
3
bij hen in de buurt kwam, en dat kon tot vergissingen leiden. Maar nu het verhaal
van Rosenfeld:
‘Pauli was, voor zover ik me herinner, nauwelijks agressief, behalve bij één
spectaculair voorval. Heitler hield een voordracht over homeopolaire verbindingen
en haalde zich daarmee Pauli's woede op de hals, want die voelde niets voor die
theorie, zo

*

‘April is the cruellest month, breeding lilacs out of the dead land...’ Dit zijn de openingsregels
van T.S. Eliots beroemde gedicht ‘The Waste Land’ (1922).
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bleek. Heitler was nog niet uitgesproken of Pauli liep opgewonden naar het bord en
begon, als altijd heen en weer lopende, zijn bezwaren uiteen te zetten, terwijl Heitler
ging zitten op een stoel aan de rand van het podium. “Op grote afstand,” aldus Pauli,
“is deze theorie zeker fout, want daar hebben we te maken met Van der
Waals-aantrekking; op kleine afstand is ze natuurlijk ook totaal fout.” Op dat ogenblik
had hij de andere kant van het podium dan die waar Heitler zat bereikt. Hij draaide
om en kwam op Heitler af, dreigend op hem wijzend met een krijtje. “Und nun,” riep
hij uit, “gibt es eine an den guten Glauben der Physiker appellierende Aussage, die
behauptet, dass diese Näherung, die falsch ist in grossen Abständen und falsch in
kleinen Abständen, trotzdem in einem Zwischengebiet qualitativ richtig sein soll”
[En nu is er een bewering, die een beroep doet op de goedgelovigheid van de
natuurkundigen en volgens welke deze benadering die fout is op grote afstand en
fout is op kleine afstand, desalniettemin in een tussengebied kwalitatief juist zou
zijn]. Hij was nu vlak bij Heitler. Die leunde verschrikt achterover, de rugleuning
bezweek onder hevig gekraak, en de arme Heitler viel achterover, gelukkig zonder
zich erg te bezeren.
Casimir die zich dit voorval ook herinnert, merkt op dat Gamow de eerste was die
riep: “Pauli-effect.” En nog eens nadenkende voegt hij eraan toe: “Soms vraag ik
me af of Gamow die stoel niet op een of andere manier had bewerkt.”’
Ik heb niets aan dit verhaal toe te voegen, behalve de opmerking dat Heitler, in
tegenstelling tot Pauli, een licht mannetje was; dat maakte de demonstratie des te
indrukwekkender.
Voor mij was het belangrijkste gevolg van de conferentie, dat Bohr me uitnodigde
in Kopenhagen te blijven en gedurende de volgende twee jaar bracht ik minstens
de helft van de tijd in Denemarken door. Mijn vader, die niet al te goed bekend was
met de internationale wereld der fysici, heeft er misschien eerst wel eens aan
getwijfeld of de man waarbij ik ging werken nu wel echt zo beroemd was als ik
beweerde. Daarom adresseerde hij een van de eerste brieven die hij me schreef
aan: Casimir p.a. Niels Bohr, Denemarken. Natuurlijk kwam de brief zonder vertraging
over. De Deense posterijen hadden niet eens een adres toegevoegd, ze hadden
alleen een Ø op de envelop gekrabbeld. (Ø als afkorting van Østerbro, het district
van Kopenhagen waar Bohrs instituut
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lag.) Ik denk dat mijn ouders daarna wel overtuigd waren dat ik in goede handen
was; dat waren ze zeker nadat ze mevrouw Bohr hadden ontmoet. Ik vond het zo
vanzelfsprekend dat de brief was aangekomen, dat ik de envelop niet eens heb
bewaard. Jammer, ze zou nu een aardig curiosum zijn.
Tijdens mijn verblijf in Kopenhagen fungeerde ik vaak als een soort particulier
secretaris van Bohr, die graag iemand wilde hebben om mee over zijn ideeën te
praten. Bovendien was het schrijven van een verhandeling, of liever het proberen
een verhandeling te schrijven, voor hem een manier om zijn gedachten te
concentreren. Om daarbij te helpen was stenografie beslist niet nodig. Zinnen
kwamen aarzelend, stokkend, werden halverwege afgebroken en opnieuw begonnen.
Je moest wel wennen aan Bohrs stem, want die was zacht en nogal ongearticuleerd,
onverschillig of hij Duits, Engels of Deens sprak en zijn gewoonte voortdurend door
de kamer op en neer te lopen, maakte het er niet gemakkelijker op. Ik stak vrij veel
energie in het leren van Deens (ik kan me ook nu nog redelijk goed uitdrukken) en
ik geloof dat ik Bohr goed kon verstaan.
Op deze manier met Bohr te werken was een unieke ervaring. Ehrenfest heeft
me het belang van duidelijke en geconcentreerde formuleringen bijgebracht en was
een meester in het vinden van eenvoudige voorbeelden die de essentie van een
theorie illustreren. Later heeft Pauli me gedwongen niet bang te zijn voor
gedetailleerde mathematische analyse. Bohr was zowel diepzinniger als dichter bij
de werkelijkheid. Hij had in zijn jeugd mooie proeven gedaan over
oppervlaktespanning en de toestellen daarvoor grotendeels met zijn eigen handen
gebouwd, en zijn overzicht over ordes van grootte bestreek het hele gebied, van
de atoomkern tot de ingenieursproblemen van het dagelijks leven.
Dit laatste kan ik toelichten met de volgende anekdote. Dicht bij Bohrs instituut
is een waterpartij - ik weet niet goed of ik het een meer of een vijver moet noemen
- van ongeveer drie kilometer lang en tussen de 150 en 200 meter breed, de
‘Sortedamsø’. Er zijn een stuk of wat bruggen. Op een goede dag, ik was nog niet
zo lang in Kopenhagen, wandelde ik met Bohr langs dat meer en over een van de
bruggen. ‘Kijk,’ zei hij, ‘ik zal je een merkwaardig resonantie-effect laten zien.’ De
balustrade van die brug was als volgt geconstrueerd. Stenen pilaartjes, iets meer
dan een
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meter hoog en drie à vier meter van elkaar, waren dicht onder de top onderling
verbonden door dikke ijzeren stangen (of waarschijnlijk waren het buizen, massief
ijzer zou onnodig zwaar zijn geweest) die in de steen waren ingelaten. Midden
tussen elke twee opeenvolgende pilaartjes was een zware, ijzeren ring in de stenen
van de brug vastgezet en twee stevige kettingen, één aan iedere kant, hingen tussen
deze ring en een oog, dat dicht bij de pilaartjes aan de verbindingsbuis was gelast.
Bohr pakte een ketting vast vlak onder deze verbindingsbuis en bracht hem aan het
slingeren, en tot mijn grote verwondering begon de ketting aan de overkant van de
ring op de grond ook te slingeren. ‘Een mooi voorbeeld van resonantie,’ zei Bohr.
Ik was diep onder de indruk, maar opeens begon Bohr te lachen. Natuurlijk kon er
geen sprake zijn van resonantie: de koppelingskrachten door het zware ijzerwerk
heen waren heel erg klein en de slingeringen waren zwaar gedempt. De verklaring
was heel eenvoudig: bij het bewegen van de ketting had Bohr ook de verbindingsbuis
gedraaid, die namelijk niet vastgezet was in de steen maar vrij kon draaien. Zo had
hij beide kettingen tegelijk bewogen.
Ik was diep beschaamd dat ik blijk had gegeven van zo'n gebrek aan praktisch
inzicht maar Bohr troostte me: Heisenberg was er ook ingelopen en had zelfs een
hele verhandeling over resonantie ten beste gegeven.
Deze brug werd in Bohrs instituut altijd de resonantiebrug genoemd. Ze komt ook
voor in een ander verhaal. In de nazomer van 1934 was ik weer op bezoek in
Kopenhagen voor een conferentie en mijn vrouw was met me meegekomen. Op
een avond zaten we met een groepje mensen in een café en iemand stelde voor
dat we een wandelingetje naar de resonantiebrug zouden maken. Daar werd wat
over heen en weer gepraat en ten slotte was het resultaat een weddenschap tussen
Placzek en mij dat ik over de Sortedamsø zou zwemmen. De inzet, vijftig kronen,
was fors, gezien onze financiële positie. Later hoorde ik dat Placzek, die zelf toen
nog vrijgezel was, zijn weddenschap had gebaseerd op een theorie van het huwelijk;
hij had verwacht dat mijn vrouw me op het laatste ogenblik zou tegenhouden. Hij
kende mijn vrouw niet! Het was natuurlijk maar een klein eindje zwemmen en het
water was niet koud, maar het is wel een wat vreemde gewaarwording zo dicht bij
het centrum van de stad te zwemmen,
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te midden van een escorte van verbaasde eenden en nog ongewoner is het dwars
door de stad terug te lopen naar je hotel met druipende kleren. De volgende dag
moest ik terugreizen in een smokingbroek en op lakschoenen. Een paar jaar geleden
heb ik nog eens een bedevaart naar die brug gemaakt, maar ze was verbreed en
de oude balustrade was er niet meer. Ik heb de maten dus niet kunnen controleren.
4
Frisch vertelt hetzelfde verhaal, maar ik moet een paar slordigheden redresseren.
De Sortedamsø is niet halfcirkelvormig, zoals hij schrijft, maar slechts weinig
gebogen. De reden om over te zwemmen was niet het vermijden van een omweg,
dat zou veel te rationeel zijn geweest: ik ging niet meer dan honderd of tweehonderd
meter van de brug te water. De inzet was vijftig, niet twintig kronen; mijn vrouw en
ik zijn daar allebei zeker van en ik betwijfel of ze me voor twintig zou hebben laten
zwemmen. Ik besteedde geen geld aan een taxi, maar wandelde naar mijn hotel.
Ik reisde niet naar huis in smoking, alleen in smokingbroek en lakschoenen: mijn
colbertjasje was droog gebleven, dat had mijn vrouw over de brug gedragen. Zo zie
je hoe gemakkelijk legendes kunnen ontstaan. Natuurlijk beschrijft ook de versie
van Frisch de essentie. Ik ben over de Sortedamsø gezwommen, iets wat weinig
mensen - en heel weinig of geen fysici - hebben gedaan; ik heb van Placzek een
weddenschap gewonnen, wat ook niet zoveel mensen hebben klaargespeeld; en
mijn vrouw maakte geen bezwaar, wat veel vrouwen wel zouden hebben gedaan.
Niet zo lang geleden werd ik gevraagd of ik kon bevestigen dat ik op de andere
oever werd opgevangen door een verbolgen politieagent, die de zaak eerst zeer
ernstig opnam. Ik zou hem hebpen gepacificeerd door te vertellen dat ik uit Holland
kwam en dat we daar een overvloed van kanalen maar een tekort aan bruggen
hebben, zodat we wel genoodzaakt zijn voortdurend over te zwemmen. De
vraagsteller was diep teleurgesteld toen ik hem bekende dat deze versie niet op
feiten in de gebruikelijke zin van het woord berustte, maar zei hij, hij zou het verhaal
toch maar blijven vertellen, hij vond het veel te aardig. Het zou me niet verbazen
als hij er in de toekomst aan toevoegt dat ik het zelf heb bevestigd.
Mijn kwaliteiten als secretaris werden werkelijk op de proef gesteld toen in het
begin van 1930 Oskar Klein, gedurende vele
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jaren Bohrs naaste medewerker, had gesolliciteerd naar de leerstoel voor
*
theoretische natuurkunde te Stockholm. Er waren drie andere kandidaten, alledrie
competente natuurkundigen. Bohr was gekozen als een van de deskundigen die
hun oordeel moesten uitspreken en hij vroeg mij hem te helpen bij het schrijven van
het rapport. Ik geloof dat Bohr van meet af aan ervan overtuigd was dat Klein
benoemd moest worden. Twee kandidaten waren wel deskundig op hun speciale
terrein, respectievelijk kinetische theorie en hydrodynamica, maar waren nauwelijks
in aanraking geweest met moderne theorie, en voor een leerstoel voor algemene
theoretische natuurkunde was competentie in quantummechanica en
relativiteitstheorie een eerste vereiste. Dat vond ik tenminsk en ik denk wel dat Bohr
het daarmee eens was.
De derde kandidaat was Ivar Waller en hij voldeed zeker aan de genoemde eis.
Maar hij was vier jaar jonger dan Klein en zijn werk was wel zeer goed maar minder
veelzijdig dan dat van Klein. (Wat later, in 1934, werd hij hoogleraar in de theoretische
natuurkunde te Uppsala, een positie die hij tot zijn pensionering heeft bekleed.)
Veel mensen zouden deze overwegingen voldoende hebben gevonden, maar
daarvoor was Bohr veel te consciëntieus. We begonnen ermee de publikaties van
de vier kandidaten door te lezen. Ik wil niet beweren dat we ieder woord lazen of
dat we alle formules narekenden, maar Bohr analyseerde ze vrij zorgvuldig, en
legde me veel van de fijnere trekjes uit. Hij was zeer deskundig op het gebied van
kinetische theorie, want hij had zowel de grondslagen als de toepassingen diepgaand
bestudeerd toen hij zijn proefschrift over de beweging van elektronen in metalen
schreef. Met hydrodynamica had hij zich beziggehouden bij zijn werk over
oppervlaktespanning. De volgende fase was het schrijven van het rapport. Bohr
wilde het werk van alle vier kandidaten volledig recht doen wedervaren. Iedere zin,
ieder woord werd zorgvuldig afgewogen. Hij probeerde bijvoorbeeld vijf of meer
bijvoeglijke naamwoorden om zijn bewondering voor een bepaalde verhandeling
van Klein uit te drukken en keurde het een na het

*

Zweedse universiteiten waren destijds een uitzondering: men moest solliciteren naar een
hoogleraarspositie en de discussies over de verdiensten van de kandidaten waren openbaar.
In de meeste Europese landen werden deze zaken zo goed mogelijk geheim gehouden.
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ander af. Eindelijk koos hij ‘lødig’. Dat was een woord dat ik niet kende en dus vroeg
ik in het Deens: ‘Wat is lødig?’ Bohr keek me verwonderd aan dat ik zo'n eenvoudig
woord niet kende - hij nam aan dat ik nu wel Deens had geleerd - en zei alleen:
‘Goud is lødig.’ Natuurlijk was mijn kennis van het Deens verre van volmaakt, maar
Bohr en ik hadden als ontspanning wel eens samen kruiswoordpuzzels opgelost
en ik kon meestal vrij veel woorden vinden. De gewoonte om kruiswoordpuzzels op
te lossen als ik moe ben heb ik overgenomen en soms, wanneer ik nadat ik een
tijdje heb vastgezeten een woord vind waardoor plotseling een groot stuk van de
puzzel kan worden ingevuld, herhaal ik wel eens wat Bohr bij die gelegenheden
placht te zeggen: ‘Nu kommer det hele’ (Nu komt het geheel). Eindelijk kwamen we
aan het eind van het rapport en mejuffrouw Schultz, de zeer competente secretaris
van het instituut, typte het over. Maar dat was pas de eerste versie en Bohr begon
van voren af aan. De nieuwe versie werd getypt en de hele bewerking begon
opnieuw. Heeft het stuk werkelijk nog veel gewonnen na de derde of vierde
bewerking? Ik betwijfel het. Het was geen geval van diepzinnige filosofie, het ging
er niet om de grondbeginselen van de natuurkunde te formuleren. Maar iedere
aanduiding mijnerzijds dat het nu welletjes was werd krachtig van de hand gewezen.
‘Laat me alsjeblieft niet in de steek,’ zei hij een keer toen ik tekenen van ongeduld
begon te tonen. En dus bleef ik luisteren en schrijven en in stukken knippen en aan
elkaar lijmen en een enkel keertje stelde ik wel eens een iets andere formulering
voor. Ik geloof dat het de negende versie was - maar ik ben altijd bereid een fout
van plus of min één te erkennen - die werd verzonden. In het algemeen probeerde
Bohr een geschrift op of vlak voor zaterdag klaar te krijgen. ‘Dan reist het zondags
en dus win je een dag’ was een van zijn geliefde uitspraken. Ik meen dat het ook
deze keer lukte. In elk geval, op zaterdag de eerste maart was het werk klaar.
Ik heb op een ereplaats in mijn boekenkast een Deense uitgave van de IJslandse
sagen met de opdracht:

*

Het woord wordt in letterlijke betekenis gebruikt voor goud en andere edele metalen en komt
ook in figuurlijke zin ongeveer overeen met ons woord ‘gedegen’. Ik geloof echter niet dat het
vaak wordt gebruikt om een wetenschappelijke verhandeling te kwalificeren.
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Hendrik Casimir
Til Minde om faelles Slid
og med Tak for trofast Hjaelp
fra Deres
Niels Bohr
(Ter herinnering aan gezamenlijk zwoegen en met dank voor trouwe hulp.) Bohr
was een groot bewonderaar van deze sages, vooral van de Nialssage en ook van
5
het gedicht dat Egil Skallagrim schreef nadat zijn zoon op zee was verdronken. Het
is een droevige gedachte dat hij enige jaren later eenzelfde tragedie beleefde: hij
verloor zijn oudste zoon Christian bij een zeiltocht op de Oostzee.
De ruwe storm beroofde mij
Van mijn grootste rijkdom.

Discussies met Bohr bestreken een breed terrein, zowel binnen de natuurkunde als
daarbuiten. Zo bespraken we eens het bekende één-richting optische stelsel dat
door Rayleigh werd voorgesteld, en waarom het niet in strijd is met de tweede
hoofdwet van de thermodynamica. (Bohr was een groot bewonderaar van het werk
van Rayleigh, vooral van diens werk over het scheidend vermogen van optische
*
instrumenten.) Die inrichting van Rayleigh werkt als volgt: twee nicols worden
o

opgesteld met een onderlinge hoek van 45 en er tussenin bevindt zich een stof in
o

een longitudinaal magneetveld, die een Faraday-rotatie van 45 vertoont. In de ene
richting gaat licht dan ongehinderd door, in de andere richting blijft het steken. Om
de zaak goed uit te leggen werden twee boeken op tafeltjes gezet onder de juiste
†
hoek en Bohr, met zijn vulpen om de polarisatierichting aan te geven, wandelde bij
wijze van lichtstraal heen en weer tussen deze ‘nicols’. Later, toen ik wat met
microgolven te maken kreeg, had ik alle reden me deze aanschouwelijke les te
herinneren. Hogan, die toen nog in de Bell laboratoria werkte, deed precies dit
experiment met microgolven

*
†

Dit was voordat ‘Polaroid’ gepolariseerd licht tot een alledaagse zaak had gemaakt.
Het was een van de destijds bekende, grote, dikke, helder oranje gekleurde Parker Duofolds.
Waarom zijn er tegenwoordig nauwelijks meer vulpennen van fors formaat te krijgen?
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en ferriten en ik schaamde me dat ik zelf in dit verband niet aan Bohrs demonstratie
had gedacht.
Toen Gamow en Landau op het Instituut werkten, gingen wij drieën vaak samen
naar de bioscoop, en we hadden een voorliefde voor lugubere en laag-bij-de-grondse
films. Soms konden we Bohr overhalen met ons mee te gaan naar een western of
een gangster-film die wij hadden uitgezocht. Zijn commentaar was altijd boeiend en
in zijn kritiek schemerde iets door van zijn denkbeelden over waarnemingen en
metingen.
Een keer, na een ongemeen onnozele Tom Mix-film, was zijn oordeel ongeveer
als volgt: ‘Ik vond dat geen goede film; hij was ál te onwaarschijnlijk. Dat de schurk
het mooie meisje schaakt is logisch, dat gebeurt altijd. Dat de brug instort als hun
wagen erover rijdt is onwaarschijnlijk, maar ik wil het accepteren. Dat de heldin
boven de afgrond aan een boompje blijft hangen is nog onwaarschijnlijker, maar
ook dat wil ik accepteren. Ik wil zelfs accepteren dat juist op dat ogenblik Tom Mix
voorbijkomt op zijn witte paard. Maar dat er uitgerekend op dat ogenblik ook nog
een vent was met een filmcamera om de hele zaak te fotograferen, dat is meer dan
ik wil geloven.’
Dan was er ook nog zijn beroemde theorie over de voordelen van defensief
schieten vergeleken met offensief schieten. Die heb ik beschreven in een Duits
gedicht. Het was mijn bijdrage voor het Journal of Jocular Physics van 1935, een
onofficiële schertspublikatie ter gelegenheid van Bohrs vijftigste verjaardag. Ik
schreef het gedurende een kampeertocht die mijn vrouw en ik maakten samen met
een stel geologen die op bestelling van een Amerikaanse collega een bepaald soort
van foraminefera moesten zoeken in de zuidelijke hellingen van de Pyreneeën; we
hebben ze zelfs gevonden. Nu wordt dergelijke sinterklaaspoëzie er niet beter op
wanneer je haar een halve eeuw later gaat vertalen, maar omdat ik voor de Engelse
editie van dit boek ook een Engelse vertaling heb gemaakt, voel ik me wel verplicht
nu ook een Nederlandse bewerking te maken.
We zijn met Niels Bohr naar een bios gegaan
Om daar in een Western gade te slaan
Hoe de gitzwarte ruiter, want dat was de held,
Zijn vele belagers bij 't eerste schot velt.
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‘Een leerzame film,’ zei Bohr na de show;
*
‘Er was werk'lijk een pointe, 'k begrijp nu hoezo
In een landstreek waar iedereen vuurwapens heeft
Een onschuldige man toch nog vrij veilig leeft.
Zijn je ziel en geweten maar zuiver en rein
Dan hoef je daar heus niet zo angstig te zijn.
Want grijpt een schavuit naar pistool of geweer,
Dan trek jij het jouwe en schiet je hem neer.
De schurk moet beslissen of hij het wel waagt,
Daardoor wordt zijn snelheid aanmerklijk vertraagd,
Maar voor wie zich verweert met verlof van de wet
Is er niets dat een snelle reactie belet.
Wie het eerste wil schieten komt meestal te laat
En bekoopt met de dood zijn misdadige daad.’
Wij, jeugdige knapen, verwaand en brutaal,
Betwistten de juistheid van Bohr zijn verhaal.
Hoe slim dat ook was, toch geloofden we niet
Aan het voordeel van hem die verdedigend schiet.
Dus trokken we uit op een koopexpeditie
En kochten revolvers en veel ammunitie.
We hebben Niels Bohr een revolver gegeven
En zeiden: ‘Ga staan en verdedig je leven.’
Daar stond hij, heel rustig, en wachtte, en schoot
Zodra als we trokken, ons stuk voor stuk dood.
En nu de moraal, knoop die goed in het oor,
Men is dwaas als men twijfelt aan wijsheid van Bohr.

Natuurlijk, ook dit is een onbelangrijke anekdote, maar de moraal dat men niet moet
twijfelen aan Bohrs wijsheid geldt voor belangrijker dingen dan het schieten van
revolverhelden in westerns.
Dit verhaal over de voordelen van verdedigend schieten wordt ook door Dirac
6
verteld. Bohr was er echt van overtuigd dat reacties sneller zijn dan besluiten en
onze proeven schenen hem in het gelijk te stellen. (We kochten twee precies gelijke
speel-

*

Bohr gebruikte dit woord graag en sprak het ongeveer uit als po-engte (met sterke nadruk op
de tweede lettergreep). Hij vatte het op als een Franse uitdrukking die derhalve zowel in
Deense als in Duitse en Engelse zinnen kon worden ondergebracht.
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goed pistooltjes, met klappertjes op een automatisch getransporteerd rolletje papier,
en deden onze proeven in de gang van het instituut. Het is gemakkelijk te horen
welk pistool het eerste afgaat en dat was altijd dat van Bohr, wanneer hij zich moest
verdedigen.) Ik geloof echter dat dit karakteristiek was voor Bohr: hij had de snelle
reacties van een sportman maar hij was een langzame denker, of liever, hij bekeek
iedere zaak van zoveel kanten, dat hij nogal wat tijd nodig had om tot een conclusie
te komen.
Het is interessant te lezen wat zijn jongere broer Harald, de wiskundige, te zeggen
7
had over Niels als voetbalspeler. Harald zelf was de ster geweest van het Deense
nationale elftal, het elftal dat de zilveren medaille won bij de Olympische Spelen in
Londen in 1908. Niels heeft het niet verder gebracht dan tot reservekeeper in een
eersteklas elftal en is dus maar in vrij weinig grote wedstrijden uitgekomen. Harald
schrijft: ‘Niels keepte eigenlijk heel goed, maar hij was altijd te laat met uitlopen.’
Ook daar hetzelfde trekje: snelle reacties, trage besluiten.
Bohr hield zichzelf goed in conditie, ook in later jaren. Hij hield van lange
wandelingen, onverschillig wat voor weer het was. Ik heb met hem gewandeld terwijl
een felle wind ijskoude regen in ons gezicht blies en hoorde hem binnensmonds
mompelen ‘velsigned vejr’ (gezegend weer). Hij hield ook van fietsen - als een goed
vaderlander kon ik hem en zijn zonen een paar kunstjes leren -, reed weleens paard
en ging in de winter of het voorjaar skieën. In zijn buitenhuis in Tisvilde velde hij
bomen, hakte hout en dergelijke.
Een van zijn principes was: als je een tram ziet kun je hem ook halen, en we
hebben samen heel wat sprintjes gemaakt waarbij ik hem nauwelijks kon bijhouden
hoewel hij meer dan twee keer zo oud was als ik.

Bohr en de erfelijkheidsleer
Bohr was van oudsher levendig geïnteresseerd in biologische problemen. Hij genoot
van de geschriften van Fabre - zouden we die een etholoog avant la lettre mogen
noemen - en was gefascineerd door het werk van E.J. Schmidt over de merkwaardige
levensloop van de paling. Veel dieper ging zijn overtuiging dat zijn ideeën over
complementariteit uiteindelijk van grote betekenis
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zouden blijken voor ons begrijpen - en de grenzen van ons begrijpen - vanhet leven.
De spectaculaire vooruitgang van de moleculaire biologie heeft, naar het mij
voorkomt, een terugkeer naar primitieve mechanische denkbeelden meegebracht,
zij het in wat ingewikkelder vorm en ook een overschatting van fysische begrippen,
zoals bijvoorbeeld entropie, in een gebied waar fysici hun toepasbaarheid zouden
dienen te betwijfelen. Zelf geloof ik dat vroeger of later Bohrs denkbeelden de
overhand zullen krijgen.
In later jaren was hij bijzonder geïnteresseerd in problemen van aanleg en
erfelijkheid. Hij legde de nadruk op de invloed van de omgeving en de ervaringen
van een kind gedurende de eerste levensjaren: die zouden belangrijker kunnen zijn
dan erfelijke factoren. Ik geloof niet dat hij nieuwe gezichtspunten naar voren bracht.
Ik had over zulke dingen vaak met mijn vader gesproken, die als het fundamentele,
onopgeloste en misschien onoplosbare probleem der pedagogiek de vraag
beschouwde: in hoeverre zijn intellectuele vermogens, artistieke gaven,
handvaardigheid en morele eigenschappen bepaald door erfelijkheid en in hoeverre
kunnen ze worden beïnvloed door opvoeding? De laatste jaren is men hoe langer
hoe meer gaan inzien dat zelfs ervaringen vlak na de geboorte van beslissende
invloed kunnen zijn en dat ook ondervoeding - en zelfs ondervoeding in utero - tot
onherstelbare beschadiging van de zich ontwikkelende hersenen kan leiden. Er zijn
ook vele chemicaliën die een soortgelijke invloed kunnen hebben.
Bohr neigde tot de opvatting dat erfelijke factoren zeer onbelangrijk zijn en dat
alle gezonde hersenen oorspronkelijk hetzelfde potentieel hebben. Hij probeerde
dit toe te lichten met een eenvoudige vergelijking. Er zijn allerlei automobielen, zei
hij, grotere en kleinere, snellere en langzamere, maar dat betekent niet dat één auto
liever naar Parijs en de andere liever naar Berlijn wil rijden. Ik vind het niet een
gelukkig gekozen beeld. Misschien zouden we een analogie kunnen zien tussen
de lichamelijke eigenschappen van een bepaald mensenras en de specificaties van
een bepaald merk auto. Ik zie voor auto's geen analogon met het menselijk intellect.
Wel weet ik dat een auto die geschikt is om mee door Los Angeles te rijden, wel
eens onpraktisch zou kunnen zijn in de nauwe straten van een oude Italiaanse stad.
Als
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steeds zocht Bohr meteen een complementair gezichtspunt. Hij vertelde graag een
verhaal over de vader van een eeneiige tweeling die eerst de twee jongens precies
gelijk had opgevoed, en de jongens waren ook vrijwel identiek. Totdat een psycholoog
hem ervan overtuigde dat dit heel verkeerd was: de jongens moesten hun eigen
identiteit vinden. Toen nam hij een drastisch besluit: hij stuurde één jongen naar
Harvard, de andere naar Yale. De jongen die naar Harvard ging ontwikkelde zich
tot een ‘real Harvard gentleman’ (een echte Harvard ‘heer’), de andere werd een
‘regular Yale cad’ (een typische Yale schooier). Maar er was nog altijd geen verschil.
Van schoolmeestersstandpunt gezien maakt het niet zoveel uit of de mogelijkheden
en grenzen van de leerlingen die aan hem worden toevertrouwd erfelijk zijn of
bepaald door andere invloeden. Hij kan de voorhistorie van zijn leerlingen evenmin
veranderen als hun voorouders en moet maar zien er het beste van te maken. Maar
de zaak wordt wél belangrijk als het gaat om het bestaan of niet-bestaan van
rasseneigenschappen. Bohrs neiging het bestaan van erfelijke factoren in intellectuele
en artistieke prestaties vrijwel geheel te ontkennen was althans gedeeltelijk een
reactie tegen het krankzinnige racisme van de nazi's en het hooghartige racisme
van koloniserende imperialisten. En zelfs als we noch nazi's noch imperialisten zijn,
is het maar al te gemakkelijk ons geweten te sussen door de slechte intellectuele
prestaties van minbedeelde bevolkingsgroepen of landen toe te schrijven aan erfelijke
factoren die we niet kunnen veranderen, in plaats van aan materiële armoede
waarvoor we mede verantwoordelijk zijn. Als een waarschuwing tegen dat soort
schijnheiligheid was Bohrs standpunt waardevol.
Niet zo verheugend is het dat tegenwoordig in sommige kringen een ieder die
niet als axioma aanvaardt dat alle rassen van de mensheid in beginsel op alle
gebieden dezelfde gaven hebben, meteen wordt gebrandmerkt als een verfoeilijk
racist. Dat is een onwetenschappelijk, en ook een weinig menslievend standpunt.
Stel dat een ernstig onderzoek tot het resultaat zou leiden dat uitzonderlijke
muzikaliteit gebonden is aan een bepaalde structuur van de hersenen en dat die
speciale structuur vaker voorkomt bij negers dan bij blanken. En evenzo, dat het
vermogen gedachten wiskundig te formaliseren vaker voorkomt bij blanken. Dat
zou
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niet betekenen dat het ene ras hoger staat dan het andere en het zou vreedzame
en constructieve coëxistentie geenszins in de weg staan. Zulke verschillen, en ik
ben er vrij zeker van dat wat er zou kunnen overblijven nadat is rekening gehouden
met alle materiële en culturele milieu-invloeden kleine verschillen zullen zijn, zouden
zelfs een aangenaam trekje van de internationale relaties zijn. Het is ook nuttig
wanneer ieder land zichzelf kan voeden, maar als één land een overschot heeft van
goede kaas en het andere van mooi fruit, dan kan dat de goede betrekkingen alleen
ten goede komen.
Er bestaan heel wat minder onschuldige mogelijkheden dan kleine verschillen
8
tussen rassen. Freeman Dyson heeft in zijn recente boek overtuigend betoogd dat
een bedreiging van de mensheid, die al doorschemert in The Island of Dr. Moreau
van H.G. Wells en die met plausibele details wordt uitgewerkt door J.B. Haldane in
Daedalus, or Science and the Future (een boek waarin Aldous Huxley veel ideeën
voor zijn Brave New World opdeed) snel een werkelijk gevaar aan het worden is.
Moderne biologische techniek en een steeds beter inzicht in de structuur van de
moleculaire dragers van erfelijke eigenschappen maken het in beginsel mogelijk in
te grijpen in het voortplantingsproces en in de verwerking van genetische gegevens
bij de voortplanting. Men kan vrezen dat deze vaardigheid zo ver zal gaan dat ze
zal leiden tot ‘vernietiging van onze geruststellende wereld van goedgedefinieerde
soorten van levende wezens met haar niet te doorbreken scheiding tussen mens
9
en niet-mens’. Haldane's Daedalus is inderdaad een sinistere figuur. Hij heeft de
succesvolle hybridisatie van vrouw en stier gearrangeerd en daaruit is de Minotaurus
voortgekomen. Dyson citeert Haldane:
‘De wetenschapsmens van de toekomst zal meer en meer lijken op Daedalus die
zich bewust wordt van zijn gruwelijke opdracht en er trots op is.’
Ik ben geen professionele classicus, maar het komt me voor dat de Daedalus van
Haldane niet erg veel gemeen heeft met zijn Griekse voorbeeld. Dat is geen
aanmerking. Wanneer een schrijver voelt dat hij zijn denkbeelden het best kan
uitdrukken door middel van een mythologische gelijkenis maar als de traditionele
mythologie niet helemaal overeenstemt met wat hij zou willen zeggen, dan heeft hij
het volste recht veranderingen aan te bren-
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gen. Dat is precies wat Goethe deed toen hij zijn Faust-figuur schiep, want er is een
fundamenteel verschil tussen Goethes Faust die uiteindelijk wordt verlost en de
traditionele Faust - en Marlowes Faust - wiens lot eeuwige verdoemenis is. Marlowes
slotscène, waarin Faust, wachtende op de klokslag van middernacht, zijn vertwijfeling
uit, is ontroerend. Het einde van Goethes Faust schijnt ons zinvoller.
Maar als we ons houden aan het oorspronkelijke Daedalusverhaal, blijft de moraal
10
die we eruit kunnen halen verontrustend. Wat is het verhaal? Pasiphae, koningin
van Kreta en vrouw van Minos, werd razend verliefd op de witte lievelingsstier van
haar echtgenoot. Dat was een vloek van Poseidon, die zich daarmee wilde wreken
op Minos omdat die deze stier niet aan hem had geofferd. Pasiphae, ten einde raad,
riep de hulp in van Daedalus, beroemd architect, bouwmeester van het labyrinth en
uitvinder; om het hof te vermaken had hij ook poppen geconstrueerd die werden
bewogen door vernuftige mechaniekjes. Daedalus verzon een manier om haar haar
vreemde begeerte te laten bevredigen. Hij bouwde een holle houten koe, met een
klapdeurtje om erin en eruit te kunnen stappen; ze was bekleed met koeienhuid en
kon rollen op in de hoeven verborgen wieltjes. Daedalus liet Pasiphae zien hoe ze
zich in de koe in de juiste houding kon opstellen, rolde de koe in het weiland waar
de witte stier graasde en trok zich toen tactvol terug. Toen de witte stier de koe
ontdekte besprong hij haar dadelijk. Pasiphae was bevredigd, werd zwanger en
schonk het leven aan de Minotaurus, die opgroeide tot een afgrijselijk monster.
Het is duidelijk dat Daedalus totaal niet het initiatief nam om vrouw en stier te
kruisen; misschien heeft hij helemaal niet aan de mogelijkheid gedacht dat deze
paring vrucht zou dragen. Hij wilde alleen maar de koningin plezier doen en
waarschijnlijk vond hij het probleem fascinerend.
De lering die ik hieruit zou willen trekken is deze: welke krankzinnige en ontaarde
denkbeelden ook mogen opkomen in het brein van machthebbers - zelfs verlangens
veel gekker dan het vrij onschuldige verlangen door een stier te worden gedekt,
zelfs verlangens zo krankzinnig en ontaard als het verlangen naar meer en grotere
kernwapens en neutronenbommen - er zullen altijd wel technici te vinden zijn, die
graag een dienst willen be-
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wijzen, die worden gefascineerd door het technische probleem en die niet nadenken
over de gevolgen. Om Oppenheimers geliefde terminologie te gebruiken, Daedalus
vond zijn koe waarschijnlijk een lief dier (a sweet animal). Dat vond de witte stier
ook. En dat doen de stieren vandaag nog, want namaak-koeien worden veel gebruikt
in kunstmatige inseminatiecentra.
Sir Charles Darwin, vooraanstaand natuurkundige, kleinzoon van de schrijver van
On the Origin of Species, vertelde me eens het volgende verhaal.
‘Een keer toen ik met mijn kleinzoontjes door Cambridge wandelde, kwamen we
de bedrijfsleider van de universiteitsboerderij tegen. Sir Charles, zei hij, waarom
stuurt u die jongens niet eens een dag naar ons. Dan is u een dag van ze af en voor
die jongens is er een hoop te zien en te doen. Ze kunnen jonge dieren zien en
voeren, ze kunnen pony rijden, ze mogen een tractor besturen en, onder ons gezegd,
voor jongens van die leeftijd is een boerderij de beste gelegenheid om iets over het
geslachtsleven te weten te komen. Dus stuurde ik ze een dag naar de boerderij. Ze
kwamen terug, zo vuil als wat, hun kleren hier en daar kapot, maar opgetogen. Ze
hadden jonge dieren gezien en gevoerd, ze hadden op pony's gereden en ze hadden
een tractor bestuurd, maar wat ze het mooiste van alles hadden gevonden was dat
ze hadden gezien hoe een stier een namaakkoe van vlechtwerk besprong, en hoe
het sperma werd opgevangen om daarna in dichtgesmolten flesjes per vliegtuig
naar Rusland te worden gestuurd.
“Ik weet niet, Casimir,” voegde hij er peinzend aan toe, “maar ik ben bang dat die
jongens toch een wat verwrongen indruk van het geslachtsleven hebben gekregen”.’
Tot nog toe heeft deze toepassing van Daedalus' uitvinding wel tot beter
stamboekvee, maar niet tot een Minotaurus geleid. Maar de biologische techniek
gaat verder dan kunstmatige inseminatie. Transplantatie van bevruchte eieren en
bevruchting in vitro - in een reageerbuis - zijn de volgende stappen. En wat normaal
gebruik is in de veefokkerij zal ook worden gedaan - wordt al hoe langer hoe meer
gedaan - bij de mens. En zo komen we dan toch weer bij de bedreiging waar Dyson
het over heeft. In elk geval kan het heel goed zijn dat de achter-achterkleinzoontjes
van de grote Charles Darwin een eerste voorproefje te zien kregen van het
geslachtsleven van de toekomst.
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LANDAU

In het kleine groepje van theoretische fysici die hun wetenschappelijke loopbaan
kort na de geboorte van de quantummechanica begonnen, de ideeën van deze
theorie steeds dieper doorgrondden en ze toepasten op een snel groeiende
verscheidenheid van verschijnselen, neemt Landau een vooraanstaande plaats in.
Hij was ook een van de meest markante figuren en een van de invloedrijkste
leermeesters. Hij heeft waardevol bijgedragen tot vele takken der theoretische
natuurkunde en de leerboeken die hij samen met E.M. Lifshitz schreef zijn
welbekende standaardwerken. Hij stichtte een belangrijke school van theoretische
natuurkunde in de Sovjet-Unie en inspireerde talrijke experimentatoren. Het korte
artikel door A.T. Grigorian in de D.S.B. geeft een zeer gecondenseerde opsomming
van zijn wetenschappelijk werk, maar werpt nauwelijks licht op zijn persoon. Veel
duidelijker komt die naar voren in de biografie die zijn leerling en medewerker E.M.
Lifshitz schreef voor de Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society (Vol.
5, p. 141). Dezelfde auteur heeft ook een biografie toegevoegd aan de derde druk
van het eerste deel van de reeks leerboeken die ik vermeldde. Een boek door
Dorozynski houdt zich voornamelijk bezig met de bijna wonderbaarlijke manier
waarop Landaus leven werd gered na een ernstig auto-ongeluk op 7 januari 1962;
de eerste hoofdstukken geven interessante bijzonderheden over Landaus leven
11
vóór dat ongeluk. Anna Livanova's Landau geeft niet meer dan een vluchtige
12
levensschets, maar bevat een boeiend hoofdstuk over ‘De school van Landau’.
Het toont Landau in topvorm en beschrijft op pakkende wijze diens stijl en methodes.
Het boek behelst ook een uitvoerige en zeer leesbare uiteenzetting van Landaus
theorie van vloeibaar helium, door velen beschouwd als zijn belangrijkste bijdrage
tot de theoretische fysica. Mijn eigen herinneringen hebben uitsluitend betrekking
op een korte periode van zijn leven.
Lev Davidovich Landau - zijn vrienden noemden hem Dau - werd geboren op 22
januari 1908 (9 januari volgens de oude kalender, die toen in Rusland nog gold) te
Bakoe. Zijn vader was ingenieur bij de oliewinning, zijn moeder arts. Landau zelf
ontkende dat hij een wonderkind was; mijns inziens ten onrechte. Men vertelt dat
hij met vier jaar kon lezen en dat hij zichzelf de wiskunde-leerstof voor de middelbare
school had bijgebracht toen
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hij zeven was. Misschien heeft de legende de werkelijkheid wat verfraaid, maar
zoveel is zeker: in 1921 deed hij eindexamen. Op aandrang van zijn ouders bezocht
hij een jaar lang de Economische Technische School in Bakoe, waar hij het land
aan had, en in 1922 werd hij student aan de universiteit. Hij studeerde af in 1924
en ging toen naar Leningrad om zijn studie voort te zetten. In 1929 was hij een
volleerd theoreticus en hij had al diverse stukken gepubliceerd, hoewel moet worden
toegegeven, nog niets dat even grondig en even rijp was als Pauli's
Encyklopädie-artikel over de relativiteitstheorie. Dank zij een Russisch stipendium
en een Rockefeller-beurs kon hij tot voorjaar 1931 in West-Europa werken.
Gedurende die periode was hij enige maanden tegelijk met mij in Kopenhagen en
samen met Gamow vormden we een trio dat zichzelf uitstekend vermaakte - en
anderen soms ergerde.
Landau was een van de meest briljante fysici die ik heb leren kennen en zeker
een van de snelste denkers. Zijn kennis van de theoretische natuurkunde was zowel
breed als grondig. Hij was ook altijd klaar om een discussie te beginnen over elk
willekeurig onderwerp, ook als zijn mening beslist niet werd vertroebeld door
vakkennis. (‘Nicht von Fachkenntnissen getrübt’ was destijds een geliefde ironische
zegswijze.) Aan de andere kant waren zijn fysieke reacties langzaam en hij was
noch een sportman, noch een knutselaar. In dat opzicht was hij heel anders dan
Bohr. Hij had geen gevoel voor muziek, maar in tegenstelling tot Gamow sprak hij
zijn talen goed en hij lette op de details van Duitse grammatica en Engelse uitspraak.
In Kopenhagen aangekomen, waar hij net als Ganow in pension Have logeerde,
begon hij meteen Deens te leren. De twee eerste woorden die hij nodig had waren
de Deense vertalingen van ‘minderwaardig’ en van ‘spitsburger’ (Duits: Spiesser),
woorden waarmee hij zijn afkeer en verachting tot uitdrukking bracht voor wat in
moderne terminologie het bourgeois-establishment zou worden genoemd. De
vertalingen zijn ‘mindrevaerdig’ en ‘spidsborger’. Nu lijkt het eerste woord nogal op
een ander, namelijk ‘mindevaerdig’, dat gedenkwaardig betekent en zo werd Landaus
kritiek in het begin wel eens voor lof aangezien, maar daar maakte hij vlug een eind
aan. Hij maakte al gauw vorderingen. Een van de boeken die ik had gebruikt in mijn
worsteling met het Deens was een Dänische Konversations-
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grammatik door Karl Wied, een typisch Duits en grondig werkje, dat er voortreffelijk
in slaagde zelfs de betrekkelijk eenvoudige Deense grammatica ingewikkeld te doen
schijnen. Het munt ook uit door bijzonder onbenullige gesprekjes, waar Landau erg
van genoot; hij had een wat kinderlijk gevoel voor humor. ‘Heeft u de paarden
verkocht?’ ‘Nee, maar ik heb mijn huis, mijn tuin en mijn mooie rijtuigen verkocht,’
was een van zijn lievelingsvoorbeelden. ‘Waar is de inkt?’ ‘Ik heb de inkt in een klein
flesje gegoten,’ klinkt heel onschuldig, maar het toeval wil dat het Deens voor ‘de
inkt’, ‘blaekket’, ongeveer zo klinkt als de naam van de beroemde Engelse fysicus
Blackett, en Landau vond het denkbeeld dat men deze rijzige, knappe man in een
klein flesje zou stoppen hoogst vermakelijk.
Vervolgens klom hij op tot de hogere regionen van de literatuur. Tussen de boeken
van Frøken Have was een nogal ouderwetse bloemlezing van gedichten, die vroeger
in scholen werd gebruikt en daarin vond Landau enkele gedichten die hij las en zelfs
gedeeltelijk van buiten leerde. Het mooist vond hij ‘Den glemte Paraply’ (De Vergeten
Paraplu), in 1831 geschreven door Henrik Hertz (1798-1870), een dichter die men
niet moet verwarren met de Duitse fysicus Heinrich Hertz, de ontdekker der
elektromagnetische golven, al heb ik het gevoel dat het wel eens een verre
bloedverwant zou kunnen zijn. De dichter heeft zijn paraplu bij vrienden laten staan,
vraagt ze ernaar te zoeken en voegt eraan toe dat ze zo goed als nieuw is. Maar
dan beseft hij dat ze wel overal zouden kunnen kijken en uiteindelijk zouden moeten
rapporteren dat ze alleen een heel oude paraplu hebben gevonden. Hij biedt zijn
excuses aan, maar hij heeft niet gezegd dat de paraplu bijna nieuw was, hij heeft
alleen gezegd dat hij zo goed als nieuw was. En dat is ie, want hij geeft precies
dezelfde bescherming, kan op precies dezelfde manier worden gebruikt (en bij
vrienden worden vergeten) als een nieuwe. Maar Onze Lieve Heer weet dat hij oud
is. ‘At den er gammel veed vor Herre.’ Dat werd een van Landaus lievelingszinnen
en hij herhaalde hem keer op keer, alsof hij een lekkernij proefde. (Later ontdekte
ik dat Pauli dat ook wel eens deed.) Ik kan hem zelfs nu nog horen zeggen: ‘At den
er gammel veed vor Herre,’ en dan zie ik zijn magere expressieve gezicht en zijn
lange wilde haarbos. Hij kende heel wat gedichten maar zijn smaak was in een
bepaald opzicht wat primitief: een
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strikt ritme en een duidelijk rijmschema waren voor hem essentieel. Hij zou ‘The
Waste Land’ niet mooi hebben gevonden, maar Old Possum's Book of Practical
Cats zou hij hebben gewaardeerd. Livanova vertelt dat hij van Kipling hield. Dat is
merkwaardig want hij moet Kiplings ideologie hebben verfoeid. Blijkbaar werd zijn
oordeel over gedichten meer bepaald door vorm dan door inhoud.
Landau legde er zich vaak op toe agressief te zijn. Dat rationaliseerde hij als een
onderdeel van zijn minachting voor ‘minderwaardige spitsburgers’, maar in
werkelijkheid was het duidelijk dat hij zowel verlegen als gevoelig was. Dat was
begrijpelijk. Op te groeien onder jongens die ouder, sterker, en veel eerder dan
jezelf seksueel volwassen zijn, terwijl je absoluut hun meerdere bent in alle
intellectuele aangelegenheden, moet zijn sporen nalaten. Ik geloof dat ik daarvan
zelf genoeg heb beleefd om dat te kunnen begrijpen, hoewel natuurlijk zowel mijn
jeugdigheid als mijn intellectuele superioriteit klein waren vergeleken met die van
Landau.
Hij sprak graag geringschattend over ‘traditionele’ deugden: moed, eerlijkheid,
trouw tegenover je vrienden, goedertierenheid. Ik herinner me een gesprek waarin
hij beweerde dat hij iemand die hij kwijt wou met genoegen zou doden als hij dat
straffeloos kon doen. Ik zei dat ik meende dat hij een zachtaardig mens was en dat
ik niet dacht dat hij iemand kwaad zou doen. Dat bedroefde hem en hij zocht hulp
bij Gamow, die ook bij het gesprek was: ‘Johnny, ik zou toch wel iemand doodslaan?’
en Gamow, om hem ter wille te zijn stemde in: ‘Natuurlijk wel.’ ‘Maar niet in een
open gevecht. - Nee, nee, met een plank van achteren.’ Dacht hij er werkelijk zo
over? Ik betwijfel het, maar als hij het deed dan toonden latere gebeurtenissen hoe
dwaas dat was. In 1938 werd hij in Moskou gevangen gezet op grond van totaal
ongefundeerde verdenkingen en een jaar lang kwijnde hij langzaam weg. Hij zou
gestorven zijn zonder Kapitza's trouwe vriendschap. Kapitza ging rechtstreeks naar
Molotov en verklaarde dat hij met zijn eigen werk zou stoppen als Landau niet
onmiddellijk werd vrijgelaten. Zo wordt verteld en ik heb generlei reden dit verhaal
13
in twijfel te trekken. Leve de traditionele deugden!
Soms vermaakte hij er zich mee mensen nogal gemeen te pla-
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gen. A.H. Wilson was een tijdje in Kopenhagen en hij was Landaus uitverkoren
slachtoffer: Landau beschouwde hem als de personificatie van Brits conservatisme
en deed wat hij kon om hem te ergeren. Ik probeerde soms Wilson te hulp te komen
hoewel hij zich best zelf kon redden. Ik herinner me zelfs dat Landau een keer wou
dat ik met hem meeging - om te wandelen of naar een bioscoop, dat weet ik niet
meer - en ik liever thuis wou blijven. ‘Ga mee,’ zei hij, ‘anders ga ik Wilson plagen.’
Ik ging mee.
Irritant was zijn gewoonte om alles - natuurkundigen, verhandelingen, meisjes,
films - te waarderen met cijfers van een tot vijf. (Een = voortreffelijk, twee = goed,
drie = acceptabel, vier = slecht, vijf = erg slecht.) Ik voerde het begrip geïnverteerde
vijf in: een film kon zo slecht zijn dat hij weer leuk werd. Later had hij een wat andere
classificatie van fysici. Voor sommige problemen had je vooral ijver en
doorzettingsvermogen nodig - een solide broek, zei Landau - en meestal was ook
nog een scherp verstand gewenst. Zo kwam hij tot vier soorten natuurkundigen die
hij met een simpel figuurtje kon aangeven:

Hij kon af en toe al op het eerste gezicht het land aan iemand hebben. De jonge
Franse theoreticus Jacques Solomon met zijn charmante vrouw, een dochter van
Langevin, was een tijd in Kopenhagen. Hij werd door Landau ogenblikkelijk en
zonder opgaaf van redenen als een vier of vijf geklassificeerd. Mevrouw Solomon
kwam er wat beter af, maar veel meer dan een drie kreeg ze niet van hem. Hij heeft
waarschijnlijk wel gezien dat ik onder de indruk van haar was. Ze vroeg me eens:
‘Pourquoi êtes-vous si timide?’ Dat is een vraag waar je niet op antwoordt. Het juiste
antwoord zou zijn geweest: ‘Parce que je vous trouve très charmante.’ Hoe dan
ook, Landau pestte me door te zeg-

*

A.H. Wilson, later Sir Allen, geboren in 1906, was een theoreticus uit Cambridge die al vroeg
belangrijk werk deed over de theorie der halfgeleiders en een bekend boek schreef over de
theorie der elektronengeleiding. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij in de industrie.
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gen: ‘Casimir, verstoor dat huwelijk, verleid die vrouw nur um zu lernen.’ (Nur um
zu lernen - alleen om te leren - was een van de zinnetjes waarmee Niels Bohr een
discussie, opmerking of een vraag placht in te leiden.) Hij zou me net zo goed hebben
kunnen voorstellen de zwaargewicht bokskampioen van Denemarken uit te dagen.
Solomon was een overtuigd communist en naar ik meen een orthodox marxist
en misschien verklaarde dat gedeeltelijk Landaus antipathie. Want Landau was een
revolutionair, maar je kon hem nauwelijks een marxist noemen en zeker geen
dialectisch materialist. Vermoedelijk zou het even fout zijn geweest hem een trotskist
te noemen: hij was helemaal geen ‘ist’. Hij was een revolutionair op dezelfde manier
als mijn moeder een christen was. Ik geef aan het christendom de voorkeur.
Hij was ervan overtuigd dat vooroordelen moesten worden uitgebannen en
privileges afgeschaft tenzij ze berustten op werkelijke verdienste. Hij had het gevoel
dat de Russische revolutie al voor velen persoonlijke bevrijding had gebracht en hij
wenste te geloven dat ze dat in toenemende mate zou blijven doen.
Een herinnering komt bij me op. Het is een onbetekenend voorval en ik kan het
niet helemaal plaatsen in tijd en ruimte. Ik meen haast dat het in Zürich was,
misschien in de zomer van 1933, maar dat doet er niet veel toe. Dit voorval illustreert
Landaus geloof in revolutie. We bevonden ons in een bibliotheek en op de
boekenplanken stond een fraaie collectie oude publikaties van de Académie des
Sciences uitgestald. ‘Laten we eens kijken,’ zei Landau. ‘Het lijkt me grappig om te
zien wat die oude stomkoppen toen voor nonsens hebben geschreven (Was für
einen Quatsch die alten Trottel damals geschrieben haben).’ Hij haalde een boek
uit de kast en het eerste wat hij zag was een wiskundig artikel van Legendre. Het
volgende was misschien van Laplace, maar in elk geval, het ene klassieke artikel
na het andere en stuk voor stuk belangrijke bijdragen tot de mathematische fysica.
Landau was er even stil van, maar al gauw keek hij weer vrolijk. ‘Daar zie je weer
hoeveel de Franse revolutie voor de wetenschap heeft gedaan,’ concludeerde hij.
Het denkbeeld dat fysische theorieën kritisch moesten worden getoetst op grond
van dialectisch materialisme kwam hem in hoge mate belachelijk voor. Voor hem
was het vanzelfsprekend dat een
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dergelijke filosofie totaal niet in staat was een oordeel uit te spreken over, laat staan
een bijdrage te leveren aan de natuurkunde. En dat gold voor iedere filosofie.
Landaus denkbeelden over politiek en over filosofie kwamen bijzonder duidelijk uit
toen hij een voordracht hield voor een studentenvereniging - Studentersamfund op 16 maart 1931. Daarvoor had het weekblad Studenten in het nummer van 12
maart (no. 22) een interview met Landau gepubliceerd. Het is instructief - en niet al
te gemakkelijk toegankelijk - en daarom geef ik hier een volledige vertaling, alleen
de koppen heb ik weggelaten.
Een opmerking vooraf. Landaus opmerkingen over de situatie van
wetenschapsmensen, over geesteswetenschappen, over wijsbegeerte klinken zeer
authentiek. Ik kan me echter niet herinneren dat ik Landau ooit zo in bijzonderheden
heb horen praten over de relaties tussen werknemers en leiding en ik heb hem
zeker niet de officiële leer zo simpel en rechtlijnig horen onderschrijven. Ik geloof
niet dat Landau van het leven in de industrie goed op de hoogte was, maar hij was
loyaal ten opzichte van zijn land - hoewel hij waarschijnlijk loyaliteit als een burgerlijke
(on)deugd zou kwalificeren. Dat verklaart dunkt me zijn houding, maar de
mogelijkheid dat de interviewer iets van zijn eigen opvattingen in het interview
verwerkte, kan niet helemaal worden uitgesloten.
‘Men krijgt maar zelden de kans uit de eerste hand iets te horen over de toestanden
in de Sovjet-Unie en dat geldt misschien in het bijzonder wanneer het gaat over de
positie van de intellectuelen in het nieuwe Rusland. Er werd beweerd - hoofdzakelijk
door emigranten die na de revolutie niet in Rusland zijn geweest - dat verreweg de
meeste intellectuelen in het machtige rijk zijn opgehangen en dat de weinigen die
over zijn, blootstaan aan een systematische vervolging, die het voor hen volkomen
onmogelijk maakt te werken. Niet alleen, zo wordt beweerd, is het algemene niveau
van de volksopvoeding achteruitgegaan, maar de machthebbers voeren een formele
strijd tegen de intelligentsia, de wetenschap kwijnt weg onder slechte
werkomstandigheden, het geestelijk leven stagneert, verwelkt door gebrek aan
voedsel... De meeste emigrantenverslagen behelzen ook concrete voorbeelden hoe
afschuwelijk het is gelopen met bepaalde wetenschapsmensen, voorbeelden waaraan
zonder twijfel een gruwelijke realiteit ten
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grondslag ligt, maar die ons niets zeggen over de tegenwoordige toestanden voor
wetenschapsmensen en intellectuelen in Sovjet-Rusland.
Studentersamfundet heeft voor maandag een bijeenkomst georganiseerd, waarvan
men mag aannemen dat hij er het zijne toe zal bijdragen licht te werpen op de
tegenwoordige omstandigheden van de intellectuelen in de Sovjet-Unie.
Het bestuur heeft namelijk een jonge Russische wetenschapsman, de fysicus Dr.
Landau, die op het ogenblik gast is in Kopenhagen, overgehaald een voordracht te
houden over “De positie van de academici in Sovjet-Rusland”. Dr. Landau is nog
heel jong, pas midden twintig, en nadat hij was afgestudeerd aan de universiteit in
Leningrad is hij door de Russische staat aangesteld om zuiver wetenschappelijk
werk te doen aan een instituut voor theoretische natuurkunde in Leningrad. De
laatste anderhalf jaar heeft dr. Landau in Duitsland en in Zwitserland gewerkt en
gestudeerd, gedeeltelijk met een stipendium van het Russische Kommissariaat voor
de volksopvoeding (ministerie van onderwijs), gedeeltelijk met een reisbeurs van
de Amerikaanse “Rockefeller Foundation”, en nu neemt hij samen met een aantal
Russische en Duitse wetenschapsmensen deel aan een klein, onofficieel
natuurkundig congres bij onze wereldberoemde landsman Niels Bohr, op het Instituut
voor Theoretische Natuurkunde van de Universiteit. Daar treffen we Dr. Landau,
die we om een interview hebben gevraagd, hij blijkt een lange, wat tenger gebouwde
man te zijn met merkwaardig lang, zwart haar en een paar donkere, intelligente
ogen. We praten Duits, met hier en daar enkele zinnen Deens, die Dr. Landau zich
gedurende zijn korte verblijf in Kopenhagen al eigen heeft gemaakt.
“Krijgt iedereen in Sovjet-Rusland de kans om te gaan studeren?” vragen we Dr.
Landau.
“Ja, de mogelijkheid bestaat voor iedereen, maar de zuiver praktische
omstandigheden, zoals plaatsgebrek en dergelijke, maken het nodig dat door een
toelatingsexamen gekozen wordt uit de leerlingen die nadat ze de school hebben
doorlopen vragen toegelaten te worden tot de universiteiten of hogescholen. Het is
duur nieuwe opleidingsinstituten op te richten en de meeste krachten moeten
natuurlijk in de tegenwoordige periode worden ingezet voor de opbouw van een
gezond socialistisch produktieappa-
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raat; dat in aanmerking genomen moet men er zich bijna over verwonderen dat er
toch nog geld was voor de vele grote uitbreidingen van de opleidingsinstituten die
in de laatste jaren hebben plaatsgevonden, en voor de grote sommen die de staat
jaarlijks uitdeelt als studiebeurzen.”
“Hangt dat er niet mee samen, dat er nu een gebrek bestaat aan academisch
gevormde werkkrachten?”
“Ja, er is in elk geval geen werkloosheid onder de academici, wat naar ik hoor,
in Denemarken wel het geval is en vooral is er op het ogenblik natuurlijk een grote
behoefte aan kundige technici om het nieuwe produktieapparaat op te bouwen en
aan goed onderlegde leerkrachten voor de veelomvattende uitbreiding van de lagere
scholen en van de volksontwikkeling in het algemeen. Dat de intellectuelen vanwege
hun betere opleiding een hoger loon krijgen dan de gewone arbeider spreekt vanzelf.”
“Leidt dat dan niet vanzelf tot een standsverschil in de samenleving?”
“Ja, zo zou men dat op zichzelf wel kunnen noemen, maar het is een
standsverschil dat zich essentieel onderscheidt van het standsverschil tussen de
bezitters van de produktiemiddelen en de loonarbeiders in de kapitalistische wereld.
De directeuren, bedrijfsleiders en technici in een socialistische Sovjet-fabriek worden
door de staat betaald, net als de arbeiders, en er kan geen sprake van zijn - wat
altijd het geval is in het kapitalistische produktiestelsel - dat de leiders er belang bij
hebben de arbeidskrachten te kwellen ten einde de eigenaars van de
produktiemiddelen de grootst mogelijke winst te bezorgen, want hier zijn de eigenaars
onder anderen de arbeiders zelf, zodat hun belangen met die van de leiders
overeenstemmen. Natuurlijk is het denkbaar dat een leidende groep maatregelen
zou kunnen nemen die nadelig zouden zijn voor de arbeiders in het bedrijf en daarom
zijn deze georganiseerd in een soort vakverenigingen, die onderhandelen met de
leiding en die veel te zeggen hebben wanneer er maatregelen over het bedrijf worden
genomen die van invloed zijn op de omstandigheden van de arbeiders. In de
Sovjet-Unie zijn er niet de velen die werken voor de weinigen, maar elke enkeling
werkt voor het geheel; er is geen vijandige tegenstelling tussen arbeiders en leiding,
maar solidariteit. Daaraan draagt ook in hoge mate bij dat het grootste deel van de
jongere intellectu-
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elen, technici, leraren (schoolarbeiders worden ze genoemd), juristen, economen,
medici enzovoort, bestaat uit lieden afkomstig uit de arbeidersklasse, omdat aan
dezen op de meeste plaatsen, als al het andere gelijk is, de voorkeur wordt gegeven
boven lieden uit de voormalige kleine burgerij. Die keuze wordt bijvoorbeeld gemaakt
bij de leerlingen die, nadat ze voor het toelatingsexamen zijn geslaagd, trachten
toegelaten te worden tot universiteit of hogeschool.”
“Is het juist wanneer men beweert dat de machthebbers die intellectuelen
begunstigen die communist zijn en dat ze de andersdenkenden vervolgen?”
“Het is duidelijk dat de staat zich moet weren tegen de pogingen de socialistische
opbouwarbeid rechtstreeks tegen te werken die soms hebben plaatsgevonden van
de zijde van zekere emigranten, die alleen zijn teruggekomen met het doel het
vijfjarenplan te saboteren. Maar het is absolute nonsens dat men communist zou
moeten zijn om goede arbeidsvoorwaarden te krijgen, wij houden waarachtig niet
van ‘kazernedril’: daar moet je werken, dat moet je mening zijn - geen sprake van.
Zelf ben ik geen communist, en veel van mijn collega's onder de wetenschapsmensen
en de intellectuelen interesseren zich niet voor politiek - natuurlijk mogen die in alle
rust werken aan hun wetenschap.”
“Geldt dat ook voor de geesteswetenschappen en voor die theoretische
wetenschappen, die niet van directe en ogenblikkelijke betekenis zijn voor het
socialistische opbouwwerk?”
“Ja, natuurlijk. Ongetwijfeld moet gezegd worden dat men in de jaren direct na
de revolutie in hoge mate de geesteswetenschappen verwaarloosde, tot voordeel
van de ontwikkeling van de techniek, maar dat was gewoonweg absoluut nodig en
dat verzuim is nu ingehaald. Zuiver persoonlijk ben ik zelfs van mening dat men nu
al te veel aandacht besteedt aan pseudo-wetenschappen zoals
literatuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en dergelijke. Wat moeten we
daar nu mee doen? Is het niet de hoofdzaak dat we ons kunnen verheugen over
goede literatuur en kunst? Deze literaire, kunsthistorische en metafysische
snorrepijperijen hebben toch totaal geen waarde voor anderen dan voor die idioten
die zich ermee bezighouden, en die geloven dat ze wetenschap kunnen opbouwen
op niets anders dan een rijtje woorden! Maar, zoals gezegd, dat is alleen mijn
subjectieve mening en
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helaas hebben we in Rusland een hele reeks van instituten en een hele staf van
onderzoekers die deze ‘wetenschappen’ beoefenen.”
Dr. Landau is echt in vuur geraakt en gesticuleert met zijn smalle, magere handen.
Als ik hem vertel dat we in Denemarken een verplichte cursus in filosofie hebben
met een afzonderlijk examen dat vereist is om zich voor een vakexamen te mogen
aanmelden, barst hij uit in een hartelijk gelach, en zijn donkere ogen fonkelen van
plezier.
“Nee, zo erg is het bij ons toch niet gesteld.”’
Bij de voordracht, die vooral door de discussie die erop volgde een opmerkelijke
gebeurtenis werd, zei Landau niets over de toestand in de industrie; tenminste niet
voor zover ik me herinner. Ik heb de verslagen in de twee belangrijkste dagbladen,
Politiken en Berlingske Tidende er nog eens op nagelezen en ook daar wordt over
industrie niet gesproken. Berlingske Tidende vindt dat de lezing nauwelijks een
lezing was, maar dat ze bestond uit een aantal verspreide opmerkingen over
universiteiten en veel andere dingen in Rusland; Politiken noemt haar een ‘causerie’
over het universitaire leven. Deze krant haalt in het bijzonder aan: ‘De levensstijl in
Rusland is ironisch,’ zei Dr. Landau verder; ‘pathos wordt belachelijk gevonden en
plicht evenzeer; men wil integendeel zijn leven zo vrolijk mogelijk doorbrengen.
Moskou en Leningrad zijn de vrolijkste steden van de wereld.’ Die avond werd
Landau daarover niet aan de tand gevoeld, maar twee dagen later verscheen er in
Berlingske Tidende een karikatuur die deze opvatting belachelijk maakte. Latere
gebeurtenissen zouden bewijzen dat dat sarcastische commentaar op Landaus
optimistische visie maar al te gegrond was. Bij de bijeenkomst zelf werd op nogal
insinuerende manier gevraagd hoe men dan wel beroemd kon worden in de
Sovjet-Unie. Dat was voor Landau een gemakkelijke vraag. ‘Die Frage wie man
berühmt wird ist an sich eine sinnvolle’ (De vraag hoe men beroemd wordt is op
zichzelf een zinvolle), zei hij heel beleefd. Het onderscheid tussen zinloze en zinvolle
vragen, dat een belangrijke rol speelt bij de interpretatie van de quantummechanica,
was ook op andere gebieden een veel voorkomend element van Landaus manier
van discussiëren. Hij ging door met ‘maar het antwoord is eenvoudig. Men hoeft
alleen maar zeer goed werk te doen. Als u er ooit in zou
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slagen iets waardevols te doen, dan zou zelfs u misschien nog beroemd kunnen
worden.’
De volgende vraag was wat moeilijker. ‘Wie steht es mit der Lehrfreiheit’ (Hoe
staat het met de vrijheid van onderricht)? Landau antwoordde: Men moet een
onderscheid maken tussen zinvolle en zinloze takken van wetenschap. Zinvol zijn
wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, biologie; zinloos zijn theologie,
filosofie, vooral geschiedenisfilosofie en dergelijke. Nu is de toestand heel eenvoudig.
Wat de zinvolle wetenschappen betreft is er volledige vrijheid van mening en van
doceren. Wat de zinloze wetenschappen betreft moet ik toegeven dat er een zekere
voorkeur is voor een bepaalde denkwijze. Maar het is per slot van rekening ook
volmaakt onbelangrijk of men de ene of de andere soort van nonsens prefereert
(ob man den einen oder den anderen Quatsch bevorzugt). Arme Landau. Hij kon
het er toen nog mee redden, hoewel hij moet hebben geweten dat er in Rusland
wel degelijk bezwaar was gemaakt tegen relativiteitstheorie en quantummechanica.
Een paar jaar later zou het Lysenko-geval een eind maken aan alle illusies over de
vrijheid van de ‘zinvolle’ vakken. Het wetenschapsbeleid in Rusland te willen
verdedigen door alle wijsbegeerte, alle sociale wetenschappen en een groot deel
van de humaniora nonsens te noemen was een moedige poging, maar zelfs dat
toppunt van jeugdige arrogantie zou weldra ontoereikend blijken.
De laatste weken voor hij naar Rusland terugging, ging Landau winkelen. Hij had
zo veel mogelijk geld gespaard om cadeautjes te kopen voor vrienden en verwanten.
(Hoe stond het met de traditionele deugden?) Een van hen wilde een camera hebben,
het klassieke type van die dagen. Dat wil zeggen, 9 × 12 cm. Zeiss Tessar ƒ:4,5 of
nog beter ƒ:3,5, Compur sluiter, te gebruiken met platen of met filmpak. Ik hielp hem
een geschikt tweedehands toestel te vinden en probeerde het uit voor hem. Gamow
kwam ogenblikkelijk in actie en begon groepen te arrangeren die ik dan moest
fotograferen. Het resultaat was een aantal vrij gekke foto's. Een daarvan, met Teller
op ski's, Gamow op een motorfiets, Landau op een vliegende hollander, met Aage
en Ernest Bohr ertussen en het Instituut op de achtergrond is op meer dan één
14
plaats gereproduceerd.
Die foto laat in elk geval zien dat de camera goed werkte. Het
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kostte alleen wat tijd om haar er nog wat meer tweedehands te laten uitzien zonder
haar werkelijk te beschadigen. We bewerkten ook nieuwe tennisballen met een
beetje kolengruis.
De middag voor zijn vertrek vonden we Landau in zijn kamer in diepe wanhoop:
hij kon zijn dingen niet ingepakt krijgen. Een van zijn aankopen was een mooie
wollen deken. Die had hij losjes in zijn koffer gestopt en toen was er niet veel plaats
over. Ik was beslist niet een groot inpak-expert - en ben dat later ook nooit geworden
- maar ik had tenminste enige kampeerervaring en wist hoe je een deken moest
oprollen. We maakten dus een keurig rolletje, Frøken Have kwam aanzetten met
een of ander materiaal om het in te pakken, en dat moest dan maar buiten op zijn
koffer worden gebonden. Toen was de rest vrij eenvoudig. Dorozynski schrijft over
de verhuizing van Landau naar Moskou, kort na zijn huwelijk: ‘En voor de eerste
keer in zijn leven was zijn koffer netjes gepakt.’ Ik voel me haast gerechtigd tegen
15
die uitspraak te protesteren. 's Avonds brachten wij hem weg. Ik geloof dat hij bij
Langelinie aan boord van een schip ging.
Ik zag hem weer in 1933, bij Bohrs conferentie die dat jaar in september werd
gehouden. Tijdens een avondontvangst bij Bohr thuis werd muziek van Brahms ten
gehore gebracht. Landau - die zoals ik al schreef geen gevoel voor muziek had trok rare gezichten en was hinderlijk. Na afloop ging Dirac naar hem toe en zei: ‘Als
je niet van muziek houdt, waarom ging je dan de kamer niet uit?’ Landau had, zoals
altijd, een antwoord bij de hand: ‘Dat is niet mijn schuld, het is de schuld van Casimirs
vrouw. (We waren kort geleden getrouwd en de conferentie in Kopenhagen was het
einde van onze huwelijksreis.) Ze is ook niet erg geïnteresseerd in muziek, en
daarom zei ik: “Laten we samen weggaan.” Waarom ging ze niet met me mee?’
Dirac antwoordde op zijn gewone, rustige en nauwkeurige manier: ‘Ik denk dat ze
liever naar de muziek luisterde dan met jou de kamer uit te gaan.’ Daarop had
Landau geen antwoord.
Aan het begin van deze paragraaf vermeldde ik al nadrukkelijk dat Landau een
briljant natuurkundige was. De paar anekdotes die ik vertelde mogen ons niet doen
vergeten dat hij zich toch voornamelijk met natuurkunde bezighield. In 1930
publiceerde hij zijn beroemde verhandeling over diamagnetisme van vrije
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elektronen, een uiterst vernuftig en elegant stuk werk dat later bleek vérstrekkende
gevolgen te hebben. Ook in 1930 publiceerde hij samen met Peierls een stuk over
fundamentele aspecten van de relativistische quantummechanica. Bohr had nogal
wat aan te merken op dat stuk. Toch was het wel een bijdrage tot de discussie van
de grondgedachten der natuurkunde, maar het liet nauwelijks permanente sporen
achter. Ook in latere jaren bestond het genie van Landau vooral in zijn vermogen
elegante en bevredigende benaderde oplossingen te vinden voor problemen die op
het eerste gezicht volmaakt onoplosbaar schenen. Zijn theorie van faseovergangen,
zijn theorie van de overgangstoestand van supergeleiders, zijn theorie van de
zogenaamde superfluïditeit van helium zijn sprekende voorbeelden. Zijn bijdragen
tot grondbeginselen zijn minder in het oog lopend. Zou het kunnen zijn dat zijn
minachting voor filosofie zijn visie toch beperkte?
Ik heb al vermeld dat Landau een zeer snel denker was. De discussies die ik in
Kopenhagen met hem had gaven me niet de gelegenheid vast te stellen in hoeverre
hij vertrouwd was met de meer geavanceerde takken van moderne wiskunde. In
elk geval vond hij strenge wiskundige bewijzen incompatibel met verstandige
natuurkunde. Maar wat hij aan wiskunde nodig had, had hij altijd paraat. Hij was
beslist niet bang voor gecompliceerde berekeningen, maar hij probeerde ze te
omzeilen. ‘Dat zou Onze Lieve Heer nooit toelaten,’ zei hij graag wanneer een
formule te ingewikkeld werd. Ik probeerde daar wel eens tegenin te gaan: ‘Je
theologie lijkt naar niets; voor Onze Lieve Heer is een Besselfunctie van complexe
orde precies even eenvoudig als een sinus of cosinus voor jou,’ maar ik hield geen
voet bij stuk. Toch kan het voor iemand die niet zo'n zeker oordeel heeft als Landau
gevaarlijk zijn altijd op eenvoudige formules aan te sturen. Dat heb ik tot mijn schade
zelf ondervonden. Ik heb eens een korte notitie gepubliceerd ‘On the internal
Conversion of Gamma Rays’ (Nature, 20 december 1930), waarin ik een eenvoudige
en elegante formule meedeelde - die Landaus goedkeuring had en wordt aangehaald
in Gamows boek - die ik had afgeleid door stoutmoedige en ongerechtvaardigde
vereenvoudigingen. Die formule leidde tot foute conclusies die niet lang daarna door
anderen werden verbeterd. Die anderen hebben gelukkig toch wel wat aan mijn
eerste benadering gehad.
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Volgens archieven in Kopenhagen is Landau ook in 1934 nog eens teruggekomen.
Ik herinner me niet dat ik hem toen heb gezien. Daarna heeft hij gedurende vele
jaren geen toestemming kunnen krijgen voor buitenlandse reizen. Na de dood van
Stalin in 1953 werd de toestand wat dat betreft geleidelijk aan beter. In 1962 zou
hij vermoedelijk toestemming hebben gekregen naar Stockholm te gaan om de
Nobelprijs in ontvangst te nemen. Maar hij was nog niet voldoende hersteld - hij is
nooit geheel hersteld - na zijn auto-ongeluk. Landau overleed op 1 april 1968. Zelf
kwam ik pas enige jaren later voor het eerst naar Rusland.

Gamow
Ik was niet alleen particulier secretaris van Bohr, soms moest ik ook klerk van
*
Gamow zijn. Gamow was namelijk een man met vele vaardigheden, maar vreemde
talen correct spreken en schrijven was daar niet bij. Waarschijnlijk vond hij het niet
de moeite waard zich daarvoor in te spannen. Ook was hij van alle gasten van Bohrs
instituut die ik heb meegemaakt, verreweg de meest speelse en wanneer bij zijn
grapjes een brief te pas kwam werd ik aan het werk gezet. Zo zag hij bijvoorbeeld
in het referatenblad Science Abstracts een referaat van een artikel geschreven door
twee vrouwelijke natuurkundigen die hij in Cambridge had leren kennen en hij
gelastte mij ogenblikkelijk hem te helpen een verontwaardigde brief aan de redactie
te sturen. De brief luidde ongeveer als volgt:
‘Mijnheer, Samenvatting nr.... in een recent nummer van uw tijdschrift... bevat
een uitermate storende fout. De auteurs worden daarin aangeduid als Mej.... en
Mej.... Daar beide personen reeds enkele jaren getrouwd zijn, zou de aanduiding
Mevr. wel zo passend zijn geweest. Mocht het evenwel uw bedoeling zijn geweest
deze schrijfsters met hun meisjesnaam te vermelden - een conventie waartegen ik
geen bezwaar zou maken - dan kan ik u mededelen dat deze namen luiden... en...’
Er kwam prompt een antwoord met verontschuldigingen. Het was geadresseerd
aan... Mrs G. Gamow en begon met ‘Dear Madam’.

*

George Gamow, geboren te Odessa op 4 maart 1904, overleden in Colorado, 20 augustus
1968. Verliet de USSR in 1931; professor George Washington University 1934-'56; University
of Colorado 1956-'68.
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Ik hoop dat de redacteur heel goed wist wie Gamow was: in dat geval was het een
uitstekend antwoord.
Wat ernstiger was zijn brief aan de Oxford University Press. Gamow schreef zijn
16
boek over de atoomkern gedeeltelijk terwijl hij in Kopenhagen was en de uitgever
had een jonge fysica, Miss Bertha Swirles (in 1940 trouwde ze met Sir Harold
Jeffreys, bekend astronoom en toegepast wiskundige) afgevaardigd om
Gamow-Engels in gewoon Engels te vertalen. Ze werkte in de bibliotheek met een
bijna voortdurend lachend gezicht vanwege de grammaticale en idiomatische
eigenaardigheden van Gamows manuscript. (‘Maar af en toe kom ik wel eens een
correcte zin tegen,’ gaf ze toe.) Nu was een van de punten waarop Gamow in zijn
boek de nadruk legde, het inzicht dat men op ernstige moeilijkheden stuit zodra
men zich voorstelt dat een atoomkern gedeeltelijk uit elektronen bestaat en, daarmee
samenhangend, dat men nog totaal niet in staat was een theorie van
bèta-radioactiviteit te formuleren. (De eerste succesvolle theorie van
bèta-radioactiviteit werd door Fermi in 1934 geformuleerd; in die theorie komen
zowel neutronen als neutrino's voor, deeltjes waarvan het bestaan in 1930 nog
onbekend was.) Daarom liet Gamow een speciaal rubber stempel maken met een
doodshoofd en knoken en daarmee gaf hij begin en eind aan van alle passages die
over elektronen gingen. De Oxford Press stelde voor een minder somber symbool
te gebruiken en vroeg Gamow om toestemming. Gamow - en ik - schreven daarop
een brief waarin hij zijn toestemming gaf want, voegde hij toe, ‘het is nooit mijn
bedoeling geweest de arme lezers meer aan het schrikken te maken dan de tekst
zelf ongetwijfeld zal doen.’ Ik heb ergens anders geschreven dat het doodshoofd
17
toen werd vervangen door sterretjes. Het spijt me, maar ik heb bij die gelegenheid
zelf een uitermate storende fout gemaakt. Het doodshoofd werd vervangen door
een vet gedrukt slangetje (een tilde).
Gamow was vaak het middelpunt van een gezelschap en was een groot
organisator van spelletjes. Erg mooi vond hij het als het hem lukte iedereen op de
grond te laten zitten, om bijvoorbeeld een soort zittend volleybal te spelen met
ballonnetjes. Hij vertelde daarbij dan wel eens een verhaal over een Russisch
spelletje genaamd koekoek, waarbij alle gasten met een geladen geweer op de
grond zaten in een volledig donkere kamer. Allen moesten om
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de beurt ‘koekoek’ roepen en dan schoten de anderen in de richting van het geluid.
Ik ben vergeten of de laatste overlevende of de eerste die werd doodgeschoten als
overwinnaar werd beschouwd en misschien heb ik de spelregels ook niet helemaal
goed begrepen. Zulke verhalen kregen een bijzondere charme door Gamows rad
gesproken maar zeer individualistische Duits of Engels. Bij mijn beschouwingen
over ‘Broken English’ (Gebroken Engels) was Gamow ongetwijfeld een van mijn
voorbeelden.
Zoals veel theoretische fysici ging hij laat naar bed en hield hij er niet van vroeg
op te staan. Boven zijn bed hing een plaatje met een loeiende koe, blatende schapen,
een kraaiende haan en een slapende herder en daaronder een versje:
Daagt het met een rode gloed,
Blijf in bed, daar is het goed.
Is de ochtendhemel grijs
Dan is slapen dubbel wijs.
In de vroegte op te staan
Voegt een dier; 't is inhumaan.

Gamow hield van humoristische wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijke
publikaties - zoals bijvoorbeeld het stukje van Jordan en Kronig over herkauwende
koeien - en een paar keer heeft hij de redacteur van een tijdschrift voor de gek
gehouden. In het algemeen probeerde hij echter niet anderen belachelijk te maken.
Daarin onderscheidde hij zich van de meeste ‘practical jokers’.
Hij was wat slordig op details en niet al te bedreven in mathematische techniek,
maar toch slaagde hij erin ook in latere jaren aan het front van de wetenschap te
blijven en hij heeft oorspronkelijke ideeën bijgedragen tot de kernfysica, de
kosmologie en de moleculaire biologie. Hij publiceerde echter zelden resultaten in
definitieve vorm.
Zijn speelse geest en zijn tekentalent kwamen vooral tot uitdrukking in een aantal
populaire boeken, met name zijn verhalen over mr. Tomkins, die zijn gebaseerd op
een fantastische overdrijving en vertekening van de grondbegrippen der moderne
natuurkunde.
Ik meen dat het ook Gamow was die de traditie vestigde dat
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tijdens een conferentie op Bohrs instituut een middag of avond moest worden gewijd
aan meer frivool vermaak. In elk geval regisseerde hij in 1931 een merkwaardig
schimmenspel, Den Stjaalne Bakteri (De gestolen bacterie), een verhaal over
spionnen met een professor, een mooie dochter, een doortrapte bende verraders,
dreigende bacterie-oorlog - kortom met alle elementen van de slechte films waar
we zo graag naar keken. Een bijzonderheid was dat je van de acteurs alleen de
zwarte schaduw zag, maar dat ze acteerden tegen een kleurrijke achtergrond van
geprojecteerde dia's die door Gamow zelf waren getekend, of door de talentvolle
Piet Hein. Bij gebrek aan beter zorgde ik voor de muziek: ik kraste wat deuntjes bij
elkaar op de viool.
Die Piet Hein was een interessante jonge man. Zijn voorouders leefden al sinds
vele generaties in Denemarken, maar hij stamde rechtstreeks af van onze beroemde
Piet. Hij had zowel wiskunde als schilderkunst gestudeerd, en ik meen ook dat de
ontroerende drinkliederen die werden gezongen in het studentendispuut ‘Parantesen’
grotendeels door hem waren geschreven. Hij hoorde om zo te zeggen tot de franje
van Bohrs instituut. Later werd hij beroemd door zijn ‘Gruks’, korte puntdichten, bijna
altijd met een geestige, soms ook met een diepzinnige pointe, geïllustreerd met
elegante tekeningetjes. Hij schreef een aantal in het Engels; dan heten ze ‘Grooks’.
Hij heeft zich ook beziggehouden met de ‘superellips’, een speciale kromme die hij
toepaste in de binnenhuisarchitectuur, in stedebouw en op allerlei andere manieren.
En nu kom ik bijna in de verleiding te beginnen met een uiteenzetting over de
superellips, en waarom ik dat niet een geschikte vorm vind voor een druk bereden
autoweg, maar ik zal die neiging onderdrukken.
Om een of andere reden was ik niet bij de conferentie in 1932 toen de beroemde
Faustparodie werd opgevoerd. Het idee was niet nieuw: ontelbare Faustparodieën
moeten zijn opgevoerd door schooljongens en studenten. De tekst leent er zich
bijzonder goed voor om te worden verdraaid en schertsend geïnterpreteerd. Ik heb
de Kopenhaagse Faust niet gezien en heb niet bijgedragen tot deze creatie; ik heb
alleen later de tekst gelezen, en die steekt beslist uit boven andere parodieën. Bohr
als Onze Lieve Heer, Pauli als Mephisto, Ehrenfest als Faust - dat was meer dan
18
een kinderlijk grapje.
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Zulke hooggegrepen manifestaties zijn er later niet meer geweest, maar er was
altijd wel een leuke vertoning. Max Delbrück met een hoge hoed en een uitgestreken
gezicht was een onovertroffen conferencier, Vicky Weisskopf dichtte en zong, en
Weizsäcker was een meester in het maken van Schüttelrijmen, een dichtvorm die
zelfs in de Opperlandse Grammatica niet wordt behandeld, maar die in het Duits
een gelijksoortige standing heeft als de limerick in het Engels, en dezelfde neiging
om onfatsoenlijk te worden.
Pauli sich beim Lesen wiegt
Weil das in seinem Wesen liegt

is een mooi voorbeeld. (Pauli wiegt bij het lezen, omdat dat in zijn aard ligt.)
Bij één opvoering was Bohr juist terug van een lange reis. Hij vertelde ons zelf
dat hij bij die gelegenheid, in Hawaï of zo, bijna de boot had gemist, uit pure
verstrooidheid. Een controleur had toen tegen hem gezegd: ‘Sir, u is the foggiest
person, dat wil zeggen de nevelachtigste figuur, die ik ooit van mijn leven heb gezien.’
Dat deed ons meteen denken aan die andere grote wereldreiziger, Philias Fogg,
en onze opvoering werd een nieuwe reis om de wereld. We wilden Aage Bohr mee
laten doen en daarom bedachten we een uitstapje dwars door de Himalaya naar
Tibet waar Weisskopf de Dalai Lama speelde. Ik ben nog altijd een beetje trots op
mijn Himalaya, een dubbele trapleer, geheel bekleed met wit papier. In dat ‘ijs’ kapte
Aage treden met een echte pickel en met Rosenfeld aan een touw klom hij erover.
Nu was er kort geleden een aanbouw aan Bohrs instituut gebouwd, waarin het
cyclotron zou worden ondergebracht, maar toen de magneet aankwam bleek het
dat die niet door de deur kon en er moest een stuk uit de muur worden gebroken.
In ons toneelstukje was zoiets in Tibet ook gebeurd maar Weisskopf legde uit dat
daar een andere oplossing was gekozen. Volgens de quantummechanica was er
een eindige, hoewel zeer kleine waarschijnlijkheid dat de magneet uit eigen beweging
naar binnen zou gaan. Ze waren er niet geheel van overtuigd dat de hogere machten
instemden met de experimenten die ze wilden doen en daarom hadden ze besloten
rustig te blijven zitten wachten, erop vertrouwend dat deze hogere machten
ongetwijfeld gebruik zouden maken van de
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vrijheid die de quantummechanica hun bood, wanneer ze de beoogde experimenten
gunstig gezind waren.
Er was ook een jaar waarin we een serie wedstrijden organiseerden. Ik bedacht
een spelletje - maar ik vermoed dat het al eerder was uitgevonden - dat men een
wedstrijd in ‘stortbadproduktie’ zou kunnen noemen. Bij het onderzoek van de
kosmische straling had men ontdekt dat één snel deeltje aanleiding kan geven tot
een hele shower (een gietbui, maar het woord betekent ook douche) van secondaire
deeltjes. Heisenberg had zich met de theorie beziggehouden en Paul Ehrenfest jr.,
*
die in Parijs werkte, had experimenten gedaan. Nu moesten ze laten zien wat ze
met echte showers konden presteren. Ze werden neergezet op twee stoelen
ongeveer vier meter van elkaar. Boven hun hoofd hing een blikje met water dat
gemakkelijk kon omkiepen. Elke speler kreeg een mandje met zes oude tennisballen
en het spel kon beginnen: ze moesten proberen het blikje boven het hoofd van hun
tegenstander te raken. Bij de eerste ronde gooiden beiden zes keer mis, maar bij
de tweede of derde ronde plaatste Paul eindelijk een treffer. Heisenberg werd nogal
nat en keek treurig. Ik zei tegen Weizsäcker dat ik dacht dat Heisenberg het helemaal
niet zo erg vond nat te worden, maar dat hij niet graag verloor. ‘Je schijnt hem goed
te kennen,’ was zijn antwoord. Ik heb later bedacht dat we Paultje hadden moeten
diskwalificeren, want hij was van zijn stoel opgestaan, en dat was tegen de regels.
Of we zouden Heisenberg één of twee strafschoten moeten hebben toekennen.
Niet zo lang geleden vertelde ik dit verhaal aan Heisenbergs weduwe. Ze vond het
heel grappig, ze wist wel dat Heisenberg niet graag verloor, zelfs niet in een onnozel
spelletje en hij zou er zich zeker over hebben geërgerd dat hij had verloren door
oneerlijk spel.
Bij de eerste conferentie na de oorlog hoopten Weisskopf en ik dat nu de jongere
generatie onze taak zou overnemen en dat wij de oudere en kritische toeschouwers
zouden kunnen zijn. Daar kwam niets van terecht en ik moest voor conferencier
spelen. Mijn belangrijkste bijdrage was een pseudo-linguïstische uiteenzetting over
gebroken Engels. Ik heb deze later opgeschreven voor

*

Vanwege zijn vaders denkbeelden over opvoeding had Paul jr. geen gewone opleiding gevolgd,
maar hij was toch een veelbelovend experimentator. Een paar jaar later kwam hij om het
leven door een lawine toen hij aan het skiën was in de Franse alpen.
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de derde aflevering van het Journal of Jocular Physics die werd samengesteld ter
gelegenheid van Bohrs zeventigste verjaardag. Ze werd later herdrukt in de Scientific
19
American en elders.
Ik vrees dat van al mijn publikaties deze het vaakst wordt aangehaald. Het is
alweer heel wat jaren geleden dat ik voor het eerst de grote Russische theoreticus
Bogoljubov ontmoette. ‘Casimir,’ zei hij, ‘ben jij die man die over “Broken English”
heeft geschreven? We halen dat stuk vaak aan, want dat is de taal die we op mijn
instituut spreken.’ En hij zette me uiteen dat hij altijd bezoekers had uit allerlei landen
en dat dit de enige taal was die ze gemeen hadden. ‘Maar spreek je dan geen
gebroken Russisch?’ vroeg ik. Hij dacht daar even over na en zei toen: ‘Nee,
Russisch breekt niet goed.’
Hier volgt de volledige tekst. Ik heb de taalkundige beschouwing in het Nederlands
vertaald, maar natuurlijk moeten de voorbeelden Engels blijven.

Broken English
Er bestaat tegenwoordig een universele taal, die bijna overal wordt gesproken en
verstaan: dat is gebroken Engels. Ik heb het niet over Pidgin Engels, een streng
geformaliseerde en beperkte vorm van Gebroken Engels, maar over de veel
algemenere taal die wordt gesproken door kelners in Hawaï, tippelaarsters in Parijs
en gezanten in Washington, door zakenlieden uit Buenos Aires, door
wetenschapsmensen bij internationale conferenties en bij venters van obscene
prentbriefkaarten in het Nabije Oosten, kortom door eerzame lieden zoals ik alom
op aarde.
Men zou gebroken Engels kunnen beschouwen als een min of meer succesvolle
poging correct Engels te spreken, maar dat is een pedante en schoolmeesterachtige
opvatting, die dreigt de spreker van B.E. belachelijk te maken en de oerkracht van
zijn taal te gronde te richten. Natuurlijk zou een dergelijk gezichtspunt volledig
gerechtvaardigd zijn in het hypothetische geval van een Engelsman die probeert
Nederlands te spreken (of een andere taal) want hij zal noodzakelijkerwijze een
eenzame figuur zijn, maar het aantal sprekers van Broken English is zo
overweldigend groot en er zijn zovelen voor wie B.E. bijna de enige manier is om
zich uit te drukken, althans bij bepaalde werkzaamheden, dat het langzamerhand
tijd wordt B.E. te gaan beschouwen als een
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zelfstandige taal. Dan blijkt al gauw dat B.E. een taal is met onuitputtelijke
uitdrukkingsmogelijkheden, rijk, flexibel en met een vrijwel onbeperkte mate van
vrijheid. In het volgende zal ik trachten enkele van de grondprincipes van B.E. vast
te stellen in de hoop dat anderen die meer deskundig zijn dan ik, het onderwerp in
studie zullen nemen en ertoe zullen bijdragen het de prominente plaats in de
linguïstiek te verschaffen waar het alle recht op heeft.

Fonetiek.
De immense rijkdom van B.E. wordt meteen zonneklaar wanneer we trachten de
klanken ervan vast te leggen. Twee korte regels met voorbeeldwoorden (in totaal
vierenveertig) onder aan de bladzijde van een pocket-Merriam-Webster zijn
voldoende om de Amerikaanse uitspraak aan te geven. De beroemde Engelse
fonetische dictionaire van Jones heeft maar vijfendertig sleutelwoorden. Vergelijk
deze laag-bij-de-grondse getallen met de rijkdom van klanken die voorkomen in
B.E. Het hele internationale fonetische alfabet is nauwelijks voldoende. Neem
bijvoorbeeld een eenvoudige letter zoals de r. Die kan klinken als een Italiaanse r,
fraai rollend op de punt van de tong, als een gebrouwde Parijse r, of als helemaal
niets. In dat laatste geval verbeeldt de spreker zich gewoonlijk dat hij zuiver
Oxford-Engels spreekt. Evenzo kan th klinken als een min of meer geaspireerde d
of t of als een gewone z en soms (vooral bij Grieken) vrijwel als een Engelse th.
Dan zijn er ook klanken die in het Engels helemaal niet voorkomen zoals het
Zweedse muzikaal accent, of de Deense stød midden in een woord. (Sommige
mensen zeggen dat die moeilijk is om uit te spreken, maar dat is onzin; de stød zelf
is heel gemakkelijk, hij wordt alleen moeilijk als je probeert hem in een woord te
gebruiken.)
Minstens even belangrijk is het beginsel van vrije keuze. Het is algemeen bekend
dat in het Engels de combinatie ough op zeven manieren kan worden uitgesproken.
De welopgevoede spreker van B.E. is daarvan heel goed op de hoogte, maar terwijl
de spreker van standaard-Engels in een bepaald woord maar één uitspraak kan
gebruiken, is de spreker van B.E. volkomen vrij. Sommige sprekers maken een
vaste keuze, ze besluiten dat ze het woord doughnut zullen uitspreken als duffnut
en blijven daarbij. Anderen maken een meer geraffineerd gebruik van hun
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vrijheid en zeggen doffnut of dunut al naar gelang het uur van de dag of het weer.
Weer anderen voeren verschillen in: ze zeggen dunut als het over gebak gaat maar
downut als ze een bepaalde ontladingsbuis in een modern fysisch instrument
bedoelen. De uitspraak dupnut (vergelijk: hiccoughs) komt zelden voor maar is
ongetwijfeld correct B.E. Twijfelachtig is alleen of de uitspraak donut (met de klank
van go) aanvaardbaar is.
Dan is er de kwestie van de klemtoon. In standaard Engels is dat een eigenaardige
zaak. Bij de ontwikkeling van de Engelse taal heeft de klemtoon de neiging gehad
te verschuiven naar het begin van een woord, maar heeft dat niet volledig gedaan:
het heeft een merkwaardige neiging gehad te blijven hangen op de minst belangrijke,
de onbetekenendste lettergreep van een woord. Woorden als barómeter en turbídity
laten dat goed zien. Ik weet niet of dit een voorbeeld is van de traditionele liefde
van de Engelsen voor de underdog, maar het resultaat is verbijsterend en voor een
overtuigd spreker van B.E. is het een hele opluchting te beseffen dat hij niets te
maken heeft met die vreemde complicaties. Dogmatici zullen hun vrijheid gebruiken
door de klemtoon altijd op de eerste lettergreep te leggen, terwijl rationalisten die
lettergreep accentueren die ze het belangrijkste vinden. Er zijn ook Don Quijotes;
die proberen standaard Engels na te apen. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar het
resultaat heeft soms een zekere meelijwekkende charme.

Grammatica.
Veel van wat werd gezegd over fonetiek geldt ook voor grammatica. Ook hier een
grote vrijheid, ook hier het principe van vrije keus. Het is indrukwekkend hoeveel
aan uitdrukkingskracht kan worden gewonnen door een oordeelkundig gebruik van
lidwoorden bijvoorbeeld. Als iemand je uitnodigt voor een party kan dat heel saai
uitpakken, maar als hij zegt: Tonight we will have party and shall drink the whiskey,
dan kun je vrij zeker zijn dat het een levendig geval wordt. Oude gezegden kunnen
tot nieuw leven komen door de volgorde van woorden te veranderen: This is the
moment when the frog into the water jumps, zei mijn grote leermeester Ehrenfest
wel eens als hij in het Engels college gaf. Hoewel verleden tijd en
derde-persoonsvormen volledig overbodig zijn, moet er wel op worden gewezen
dat van tijd
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tot tijd fraaie resultaten kunnen worden geboekt door aan het standaard-Engels
enkele correct verbogen vormen te ontlenen.

Woordenschat.
Ook hier grote vrijheid. Volledig Humpty-Dumptyisme is onmogelijk, maar B.E. gaat
zover als maar kan zonder volledig onbegrijpelijk te worden. (Misschien moet de
uitdrukking Humpty-Dumptyisme nader worden verklaard. Ze is ontleend aan Alice
in Wonderland. ‘De vraag is,’ zei Alice, ‘of je woorden verschillende dingen kunt
laten betekenen.’ ‘De vraag is,’ zei Humpty Dumpty, ‘wie de baas is, dat is alles.’)
Het is karakteristiek voor de genialiteit van Lewis Caroll dat hij, die door geboorte
en opvoeding niet in staat was ooit B.E. te leren, door artistieke intuïtie toch zo dicht
bij een van zijn grondprincipes kwam.
Niettegenstaande de grote vrijheid in woordgebruik schijnen de sprekers van B.E.
het over één ding eens te zijn: in Broken English heet Broken English gewoon
Engels.

Idioom.
Het is merkwaardig hoe oude, afgezaagde gezegdes ineen of andere bekende taal
nieuwe glans kunnen krijgen door ze in B.E. te vertalen. Het enige gevaar is dat
men zonder dat te willen bij een bekend Engels spreekwoord terechtkomt. Who
burns his buttocks must sit on the blisters, lijkt me een aardig en nieuw Engels
gezegde, maar de hemel mag weten of iets dergelijks ook niet in standaard-Engels
voorkomt. Dit is altijd een groot gevaar, ook wat fonetiek en grammatica betreft: we
kunnen onbewust vervallen in triviaal en correct gewoon Engels.
Ik ben bang dat ik het voorlopig bij dit zeer beknopte overzicht zal moeten laten.
Twee belangrijke opmerkingen mogen echter niet achterwege blijven. Ten eerste:
gezien de ontzagwekkende rijkdom van B.E. moet het duidelijk zijn hoe volkomen
belachelijk, ridicuul, onzinnig en onoordeelkundig het is voor buitenlanders een
zogenaamd Basic English te willen invoeren, een taal die niet rijker maar zelfs nog
armer is dan standaard-Engels. Ten tweede: er wordt vaak gezegd dat men op een
leeftijd van zestien jaar of zo het vermogen verliest om correct Engels te leren. Ook
dat is volkomen fout; er raakt niets belangrijks verloren. Wat wordt gewonnen is de
mogelijkheid zijn eigen soort van Broken English te scheppen.
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Natuurkunde en spel
Ik vrees dat, ook al heb ik van tijd tot tijd gewezen op ernstig werk, de lezer de indruk
zal hebben gekregen dat wij jonge natuurkundigen veel te veel tijd besteedden aan
tamelijk kinderachtige grapjes. Otto Frisch besefte dat terdege en ik citeer wat hij
daarover schrijft:
‘Waarom zijn wetenschapsmensen geneigd hun tijd te verspillen met zulke
kinderachtige grapjes? Dit waren allen volwassen mannen, mannen achter in de
twintig, met een gevestigde reputatie voor hun wetenschappelijk werk. Waarom dan
dit schooljongensgedrag? Wel, ik denk dat wetenschappelijke onderzoekers één
ding gemeen hebben met kinderen: nieuwsgierigheid. Om een goed onderzoeker
te zijn moet je dit trekje uit je kinderjaren hebben bewaard, en misschien is het niet
zo gemakkelijk alleen dit éne trekje te bewaren. Een wetenschapsman moet even
nieuwsgierig zijn als een kind; misschien kunnen we begrijpen dat er andere
20
kinderlijke eigenschappen zijn waar hij niet overheen is gegroeid.’
Dat is wel een gedeeltelijke verklaring, maar er zijn volgens mij nog andere factoren
in het spel. Wetenschappelijk werk, en vooral theoretisch werk, eist intensieve
concentratie en daarom - althans tijdelijk - een bewust vermijden van ernstig
nadenken over andere zaken. Die concentratie kan echter niet heel lang worden
volgehouden en daarom zocht men ontspanning in dit soort kwajongenswerk dat
afleiding bracht zonder het echte werk te hinderen. Om het nut van deze uitweg te
onderstrepen zou ik kunnen wijzen op enkele droevige gevallen waarbij drankmisbruik
geleidelijk aan de kinderspelletjes ging vervangen met rampspoedige gevolgen.
Zelfs Bohr, die zich intensiever concentreerde en meer uithoudingsvermogen had
dan vrijwel ieder ander, zocht ontspanning in kruiswoordpuzzels, sport en
schertsende discussies. Hij hield echter niet van detectiveromans, een andere, zeer
gezochte vorm van ontspanning. Toen Conan Doyle op zijn oude dag een overtuigd
gelover in occulte verschijnselen werd, was Bohrs commentaar:
‘Natuurlijk laat hij zich veel eerder voor de gek houden dan wij. Wij weten dat we
niets weten over de ontdekking van misdaden en het ontmaskeren van bedriegers.
Dat doet Conan Doyle
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natuurlijk ook niet, maar hij denkt van wel, en daardoor is hij erg in het nadeel.’
Nu de laatste factor. Wij, jonge mensen die waren opgegroeid met de nieuwe
quantummechanica, waren er trots op dat we beschikten over een nieuwe aanpak
van de problemen der atomaire natuurkunde en dat we een geheel nieuwe kijk
hadden op de philosophia naturalis. Ik weet nog hoe Kramers bij een colloquium
een spreker kritiseerde die de scheikundige binding beschreef aan de hand van
ruwe elektrostatische modellen. De spreker gaf uiteindelijk wel toe dat het misschien
eens mogelijk zou worden wat nauwkeuriger te werk te gaan, maar Kramers riep
uit: ‘Het is al dag.’ Kramers behoorde al tot een iets oudere generatie, maar bij die
gelegenheid drukte hij precies uit wat wij jongeren voelden: de dag was aangebroken.
Natuurlijk hadden we de grootste bewondering voor de scheppers van deze nieuwe
theorie, maar we waren geneigd neer te kijken op iedereen die deze nieuwe
denkwijze niet in zich had opgenomen, of erger nog, er bezwaar tegen maakte. Ons
onconventionele gedrag was gedeeltelijk ook een manier om onze minachting voor
zulk behoudzuchtig denken te tonen.
Ik wil niet ontkennen dat we wel wat tijd verknoeiden en dat het kinderlijk vermaak
soms een doel op zich werd. Daarmee hing misschien ook samen dat we er
nauwelijks over nadachten wat de invloed van onze natuurkunde op de wereld van
alledag zou kunnen zijn. Daar kom ik later nog op terug. Maar al gedroegen we ons
vaak als onvolwassen schooljongens, we waren werkelijk serieus als het om
natuurkunde ging. Niet-natuurkundigen onder mijn lezers zullen mij wat dat betreft
op mijn woord moeten geloven. Wie geïnteresseerd is in natuurkunde zal in Appendix
B enkele details vinden.

Eindnoten:
1 Gegevens over Niels Bohr heb ik vooral ontleend aan Niels Bohr, His life and work as seen by
his friends and colleagues (red. S. Rozental), North Holland Publishing Co., Amsterdam 1967.
Van Bohrs verzamelde werken zijn tot nog toe vier delen verschenen. Het eerste deel begint
met een belangrijke inleiding van de hand van L. Rosenfeld. Deze schreef ook het artikel voor
de DSB (Dictionary of Scientific Biography), Scribners, New York 1970-'78.
2 The Niels Bohr Institute 1921-'71, Rhodos, Kopenhagen 1971. Verg. ook Selected Papers of
Léon Rosenfeld, Reidel, Dordrecht 1977.
3 Verg. Frisch, op. cit. p. 48-49.
4 Ibid., p. 85.
5 ‘Sonatorrek’ in de oorspronkelijke oud-IJslandse tekst. Een moderne Engelse vertaling van de
Egils Saga (door Palsson en Edwards) verscheen in de Penguin Classics.
6 His life and work... (zie onder 1), p. 307.
7 Ibid., p. 24.
8 Freeman Dyson: Disturbing the Universe, Harper & Row, New York 1979, hoofdstuk 15.
9 Ibid., p. 172.
10 Zie R. Graves: The Greek Myths, Penguin Books, Harmondsworth 1955.
11 Alexander Dorozynski: The Man They Wouldn't Let Die, Secker & Warburg, Londen 1966.
12 Anna Livanova: Landau: A great Physicist and Teacher, Pergamon, Londen 1980. Ik besprak
dit boek in Nature 288 (6 november 1980), p. 31.
13 Zie Dorozynski, op. cit. p. 62. (Mij is later gebleken dat er weliswaar geen enkele twijfel aan kan
bestaan dat Kapitza door zijn moedig optreden tegenover de autoriteiten Landau heeft gered,
maar dat de details die dienaangaande door Dorozynski worden gegeven grotendeels onjuist
zijn.)
14 Bijv. in Robertson, op. cit.
15 Dorozynski, op, cit. p. 54.
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16 G. Gamow: Constitution of Atomic Nuclei and Radioactivity, Oxford University Press, Oxford
1931. Voor zover ik weet het eerste boek waarin kernfysica van een theoretisch standpunt wordt
behandeld.
17 His life and work... (zie onder 1), p. 111.
18 G. Gamow: Thirty Years that shook Physics, Doubleday, Garden City N.Y. 1966, geeft een
uitvoerige beschrijving.
19 Scientific American, 194 (maart 1956), p. 96; IEEE Student Journal, september 1963, p. 36.
20 Frisch, op. cit. p. 85.

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

152

5. Berlijn, Zürich en terug naar Leiden
Berlijn
Na mijn promotie, op 4 november 1931, bleef ik in Leiden als Ehrenfests assistent.
In mijn leven als natuurkundige was dat niet een erg vruchtbare periode. Er gebeurde
allerlei in de natuurkunde van de vaste toestand, maar dat werk volgde ik met niet
meer dan lauwwarme belangstelling. Ik zag geen probleem dat ikzelf wilde
aanpakken, en Ehrenfest was wel ontevreden over mijn gebrek aan activiteit maar
kon me niet veel helpen. Hijzelf had in die dagen hulp nodig. Ik herinner me nog de
avond van de drieëntwintigste februari 1932. Wiersma was die dag gepromoveerd,
dat hadden we gevierd en we dronken een laatste glaasje cognac terwijl Ehrenfest
afkeurend toekeek. Toen begon hij te klagen dat het hem zelfs moeilijk viel zijn
gewone colleges te geven. Natuurlijk hadden we allerlei voorstellen hoe we hem
wilden helpen, maar er is uiteindelijk niet veel van terechtgekomen. Toch heeft hij
juist in die periode zijn briljante Diligentiavoordrachten gehouden die ik al eerder
noemde. Het schrijven van het boekje waarin die voordrachten werden samengevat
was tenminste iets produktiefs dat ik als assistent kon doen.
C.J. Gorter promoveerde een week later en zijn ouders gaven een groot diner in
1
Den Haag. Het dispuut Christiaan Huygens, waarvan hij een prominent lid was,
was daarbij goed vertegenwoordigd. We besloten een kleine revue op te voeren,
waarin we Gorters loopbaan zouden schetsen en hem flink voor de gek zouden
houden. Een jeugdige studente, Josina Jonker, en ik kregen opdracht een tekst te
schrijven. Wij schiepen een opmerkelijk epos en besloten onze samenwerking op
meer permanente basis voort te zetten. We trouwden in augustus 1933. Onbelangrijk
tijdverdrijf kan ernstige gevolgen hebben. Er zullen ongetwijfeld

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

153
veel jongere mensen zijn, die mijn ideeën over het huwelijk ouderwets vinden. Zelf
ben ik er diep dankbaar voor, dat ik al als jonge man iemand heb gevonden die
gedurende mijn hele verdere leven mijn metgezellin zou zijn.
In februari 1932 werd de ontdekking van het neutron bekend gemaakt. Dat was
het begin van de spectaculaire expansie van de kernfysica die zich in de jaren dertig
voltrok. Het ging daarbij niet alleen om de ontdekking van een nieuw deeltje, al was
dat ook al merkwaardig genoeg. Maar wanneer je in het geloof verkeerde dat je
maar twee elementaire deeltjes nodig hebt om de bouw van alle materie te begrijpen,
dan is het een schok geconfronteerd te worden met een fâcheux troisième. Al
spoedig kwam een grotere verrassing: het nieuwe deeltje was helemaal niet fâcheux,
helemaal niet ongewenst. Integendeel, het maakte alles veel eenvoudiger. Zijn
bestaan leidde tot een nieuw beeld van de bouw van atoomkernen; deze bestaan
niet, zoals men tot die tijd meende, uit elektronen en protonen maar uit protonen en
neutronen. Daarmee konden de doodskoppen - of de hen vervangende symbolen
- uit Gamows boek voortaan worden weggelaten. Dat betekende natuurlijk niet dat
alle problemen met één slag waren opgelost, maar men zag de weg die tot oplossing
zou kunnen voeren, vooral nadat men had ingezien dat men zowel een neutron als
een neutrino nodig had.
In veel laboratoria werden hoogspanningsgeneratoren gebouwd. Gamow had me
uitgelegd dat het waarschijnlijk zou lukken kernreacties teweeg te brengen met
protonen van betrekkelijk lage energie en hij verwachtte dat de fysici in Cambridge
eerstdaags met resultaten zouden komen. Voor een jong theoreticus was hier wellicht
een nieuw werkterrein, en Ehrenfest stelde voor dat ik een tijdje in Berlijn zou gaan
werken, bij Lise Meitner. Op 1 juni ging ik op weg naar Berlijn, waar ik tot half juli
2
bleef.
Het was een hete zomer; in de straten van de drukke stad was de warmte
drukkend. Ook figuurlijk was het een hete zomer. Vechtpartijen tussen nazi's en
communisten waren aan de orde van de dag, je moest vaak een eindje omlopen
om niet in een straatgevecht te belanden, en soms waren universiteitsgebouwen
gesloten vanwege relletjes. Ik had me af en toe wel eens ingelaten met politieke
discussies - met Landau bijvoorbeeld - maar dat waren academische discussies.
Van werkelijke politieke con-
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flicten had ik me verre gehouden. Hier in Berlijn begreep ik voor het eerst van mijn
leven wat politieke spanning werkelijk betekent. Voorlopig waren de vechtjassen
nog kleine groepjes, die een uitweg zochten uit de doffe wanhoop van een volk dat
was getroffen door een rampzalige economische depressie, maar dat zou spoedig
veranderen. Misschien zou men mij kunnen verwijten dat ik tot die tijd een idyllisch
bestaan had geleid in de grazige weiden van de academische wetenschap. Ook in
Nederland waren veel werklozen, ook daar heersten armoede en vernedering, en
ik had daar nauwelijks op gelet. Hier in Berlijn kon ik aan de wrede realiteit niet meer
voorbijzien. Het beeld van een man, in elkaar gezakt langs de weg, uitgeput nadat
hij de hele dag had gewandeld, op zoek naar een baan die hij niet had gekregen een routinevoorbeeld van duizenden soortgelijke gevallen - is mij bijgebleven als
een samenvatting van deze menselijke tragedie.
Dahlem, de voorstad waar de Kaiser Wilhelm-instituten waren gevestigd, was
anders. Er was meer frisse lucht al was het warm, er waren geen straatgevechten
en geen ostentatieve armoede. Wel was het duidelijk dat de vroeger welgestelde
bewoners van de mooie villa's moeite hadden de eindjes aan elkaar te knopen. Ik
huurde een kamertje in een groot huis, bewoond door een hoge regeringsambtenaar,
een Herr Geheimrat. Zijn vrouw moest wel kamers verhuren om het hoofd boven
water te houden, maar ze deed het in stijl, en probeerde je te laten voelen dat ze je
een grote gunst bewees. Het was duidelijk dat sommige van de promovendi in Lise
Meitners instituut krap zaten, sommigen waren misschien een beetje ondervoed,
maar toch hoorden ze tot de geprivilegieerde studenten.
Op 24 juni ging ik naar een voordracht van Schrödinger, die was georganiseerd
door een hulporganisatie voor studenten (je moest een flinke toegangsprijs betalen).
Voor ze Schrödinger het woord gaf schetste de voorzitster, een welsprekende jonge
vrouw, de nood van veel studenten. Het was een droevig beeld. Schrödinger sprak
over ‘Die Naturwissenschaft im Kulturmilieu’. Hij trachtte aan te tonen dat er treffende
parallellen bestonden tussen de belangrijkste tendenties in de wetenschap en de
karakteristieken van de toenmalige maatschappij. Het was een geestige lezing,
maar overtuigen deed hij me niet, en Lise Meitner was helemaal
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niet onder de indruk. Toen ik later tegen haar zei dat het in elk geval een geestige
voordracht was geweest, ‘ein witziger Vortrag’, gaf ze wat aarzelend toe: ‘Ganz
witzig,’ maar het is een eigenaardigheid van het Duits dat het woordje ganz, op een
3
bepaalde manier uitgesproken, betekent: ‘maar matig’.
Niettegenstaande de economische depressie en de dreigende politieke situatie
was Berlijn toentertijd nog een belangrijk cultuurcentrum en Berlin-Dahlem was geen
slechte plaats om te wonen en te werken. Er waren veel buitenlandse bezoekers
en op het Harnackhaus, waar ik meestal at - het deed denken aan een Amerikaanse
faculty club - ontmoette je interessante mensen. We spraken met elkaar over Aldous
Huxley's Brave New World, dat kort geleden was verschenen en over de verfilming
van Brechts Dreigroschenoper. Twee Italianen, Rasetti en Bernardini, werkten in
Lise Meitners instituut. We gingen vaak samen uit en Bernardini is altijd een goede
vriend gebleven.
De experimentele techniek in de laboratoria van Lise Meitner was vrij eenvoudig,
maar de proeven werden met grote handigheid en zorgvuldigheid uitgevoerd. Zijzelf
vertelde me eens dat ze een experiment had moeten doen met een heel kort levende
radioactieve stof. Alles moest daarom zeer snel worden gedaan en ze had alle
handgrepen ingestudeerd ‘als een moeilijke sonate’, voordat ze de proef had
uitgevoerd met het echte preparaat. Voor zover ik me kan herinneren bestond de
apparatuur van het instituut hoofdzakelijk uit goudblad elektrometers,
snaarelektrometers, ionisatiekamers en geigertellers. Sommige van de jongere fysici
wilden graag met elektronische apparaten aan de gang, maar ze kregen van Lise
Meitner weinig steun. Voor een hedendaags natuurkundige is het moeilijk zich nog
voor te stellen hoe men toen deeltjes telde. Geiger-Müller telbuizen zijn geleidelijk
aan vervangen door andere soorten van tellers, maar ze hebben jarenlang een
belangrijke rol gespeeld. Het zijn dunwandige cylindrische buisjes gevuld met een
gas onder lage druk. Ieder snel elektron dat door die buis schiet geeft aanleiding
tot een kortstondige elektrische ontlading tussen de buitenwand en een draad langs
de as van de cylinder. Zo'n ontlading veroorzaakt een spanningspuls over een
weerstand en deze pulsen kunnen elektronisch worden geteld. Maar bij Lise Meitner
ging dat nog anders: daar werden de pulsen waargenomen met een
snaarelektrometer. Ie-

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

156
dere elektrische ontlading veroorzaakte een stuiptrekkinkje van het door een
microscoop waargenomen elektrometersnaartje en die rukjes werden met de hand
afgeturfd. Om een dissertatie bij elkaar te krijgen moest er vaak vele honderden
uren worden geteld, dat wil zeggen door de microscoop worden getuurd en afgeturfd.
Ik vrees dat ik voor het instituut niet erg nuttig ben geweest, al heb ik allicht
sommige van de medewerkers geholpen wat van de quantummechanica te begrijpen.
Ik heb één vrij zot experiment voorgesteld. Iemand had zich afgevraagd of de zwakke
radioactiviteit van kalium niet zou kunnen samenhangen met neutronenemissie.
Zijn argumenten waren niet erg overtuigend, maar het leek me toch de moeite waard
de zaak te onderzoeken. Rasetti maakte een proefopstelling en aan het eind van
de dag kon hij met zekerheid zeggen dat de radioactiviteit van kalium niets met
neutronenemissie te maken had.
Ik nam deel aan het theoretische seminarium dat door Schrödinger en Richard
Becker werd geleid. Beckers assistent was F. Sauter, later professor in Keulen. We
hadden gecorrespondeerd over de theorie van het foto-effect. Hij had grondige
berekeningen uitgevoerd voor lage energie van het geabsorbeerde quantum, en ik
slordige voor heel hoge energie. Hij stelde me voor aan andere fysici; ik herinner
*
me bijvoorbeeld een bezoek aan het laboratorium van G. Hertz, die werkte aan
isotopenscheiding door diffusie. Hij had een installatie met vierentwintig kwikpompen
- voor die dagen erg indrukwekkend. De diffusiefabrieken waar uraniumisotopen
worden gescheiden zijn gebaseerd op dit werk.
Ik sprak op het seminarium over de theoretische behandeling van de wisselwerking
tussen twee elektronen die toen kort geleden door Chr. Møller uit Kopenhagen was
gepubliceerd. Becker was erg tevreden over mijn verhaal; Schrödinger was ook wel
vriendelijk, maar ging er niet verder op in. Een verhaal deed de ronde - waarschijnlijk
onwaar, maar karakteristiek voor zijn nogal passieve gedrag bij zulke bijeenkomsten
- dat hij gewoonlijk zijn oren met was dichtstopte als hij een seminarium of colloquium
bijwoonde. Een andere keer was er een voordracht over supergeleiding door
Schachemeier. Ik schreef aan mijn verloofde dat

*

Gustav Hertz, 1887-1975, Nobelprijs (met Franck) in 1925, was professor aan de Technische
Hogeschool te Berlijn van 1928 tot 1935.
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het volledige nonsens was. Ik heb geen flauwe notie meer wat hij vertelde maar,
gezien de stand van zaken toentertijd, was die kritiek vermoedelijk wel juist.
Ik woonde ook een paar bijeenkomsten van het beroemde grote colloquium bij.
Kurt Mendelssohn heeft dit beschreven in enthousiaste termen als de plaats waar
4
de meest prominente fysici hun oordeel uitspraken over de laatste ontwikkelingen.
Op mij maakte het niet zoveel indruk. Vergeleken met Ehrenfests colloquium waren
de discussies formeel en niet erg grondig. Het was wel een ervaring naar Walter
*
Nernst te luisteren. Met een zachte, maar toch doordringende stem zette hij uiteen
dat sommige van de dingen die op het colloquium werden verteld al in zijn boek
stonden en hij beklaagde zich erover dat men een boek blijkbaar niet als publikatie
erkende. Hij maakte op mij een vrij belachelijke indruk en die werd nog versterkt
door de vele verhalen die over hem werden verteld en door het feit dat hij beslist
een Bonze was. (Tegenwoordig noem je zo iemand een VIP.) Pas later heb ik ingezien
dat zijn opmerkingen geenszins triviaal waren, maar vaak een subtiele pointe hadden.
In 1964 werd zijn honderdste geboortedag in Göttingen herdacht en ik werd
5
uitgenodigd de hoofdtoespraak te houden. Pas bij die gelegenheid heb ik zijn
publikaties nauwkeuriger bestudeerd en ik kwam werkelijk onder de indruk. Zeker,
zijn manier van schrijven is soms irritant, zijn wiskunde soms twijfelachtig, maar zijn
werk getuigt steeds van een ongemeen heldere en vaak van een profetische kijk.
Zo kon ik in het openbaar een foutief oordeel herroepen, een oordeel dat ik overigens
nooit had uitgesproken.
Bijzonder duidelijk staat me een vergadering van de Duitse Physikalische
Gesellschaft op 17 juni voor de geest. Die ging over de eerste experimenten
betreffende elektronenmicroscopie. Natuurlijk had men elektronenstralen in vacuüm
al veel eerder onderzocht, men had ze gefocusseerd en afgebogen, maar voor
zover ik weet kwam hier het denkbeeld van elektrische en magnetische lenzen voor
de eerste keer duidelijk naar voren. In elk

*

Walter Hermann Nernst, 1864-1941, professor in Göttingen 1891-1905, in Berlijn 1905-'33;
Nobelprijs voor scheikunde 1920. Droeg bij tot de theorie der elektrochemie. Formuleerde de
zogenaamde derde hoofdwet der thermodynamica die een essentiële rol speelde in de
kinderjaren van de quantumtheorie en van grote betekenis is in de lage-temperatuurfysica.
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geval, voor mij was het nieuw, en ik kreeg dadelijk het gevoel dat dit het begin van
een nieuwe en veelbelovende ontwikkeling zou kunnen zijn.
De geschiedenis van dit onderwerp heeft een vermakelijke theoretische kronkel.
William R. Hamilton (1805-'65) had al aangetoond dat mechanica en geometrische
optica wiskundig equivalent zijn. Felix Klein (1849-1925) kwam in 1891 en in 1901
op de zaak terug. Ik meen dat hij er ergens over klaagt dat zijn beschouwingen op
dit gebied niet die mate van aandacht hadden gevonden die hij op het oog had,
maar hoe dit ook zij, onder theoretische natuurkundigen was de grondgedachte
welbekend. Men beschouwde echter deze equivalentie als een zuiver formele
analogie: niemand dacht aan concrete toepassing totdat ze in de handen van
Schrödinger een belangrijk heuristisch principe werd bij het formuleren van de
golfmechanica. De redenering loopt als volgt. We weten dat mechanica en
geometrische optica wiskundig equivalent zijn, lichtstralen voldoen aan soortgelijke
wetten als de banen van deeltjes. We weten ook dat geometrische optica een
benadering is van de echte fysische golf-optica. Zou het dan niet kunnen zijn dat er
ook achter de mechanica een golfmechanica schuilgaat, waarvan de klassieke
mechanica een benadering is? Zo ging Schrödinger, natuurlijk gedeeltelijk
geïnspireerd door het werk van De Broglie op zoek naar een golfmechanica en,
zoals bekend, met groot succes. Pas toen begonnen experimentatoren ook de
analogie tussen geometrische optica en mechanica au sérieux te nemen: zij gingen
in de omgekeerde richting, van Schrödinger terug naar Klein en Hamilton. Dat bleek
duidelijk bij deze bijeenkomst. Deze beschouwingswijze had ook voordelen. Men
was zich er van meet af aan van bewust dat de golflengte van de elektronengolven
veel korter was dan die van het licht en dat daarom het scheidend vermogen van
elektronenlenzen veel beter zou kunnen zijn dan dat van optische lenzen. Moderne
elektronenmicroscopen maken daar dankbaar gebruik van.
Fritz Houtermans werkte toen aan de Technische Hogeschool. Hij woonde met
zijn vrouw en een paar maanden oude baby in een piepklein appartement. Hij was
een kleurrijke figuur, zo kleurrijk dat men haast zou vergeten dat hij ook een
voortreffelijk fysicus was. Hij was een goede vriend van Gamow, had samen met
Atkinson interessante speculaties over de oorsprong van
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de chemische elementen gepubliceerd en had een overzicht van de kernfysica
geschreven voor de Ergebnisse der exacten Naturwissenschaften. Ik neem aan dat
ik met hem het nieuws uit Cambridge heb besproken: Cockcroft en Walton spleten
atoomkernen door ze te beschieten met protonen versneld met hoogspanning van
een half miljoen volt. Zelfs de kranten spraken erover. Ik meen, maar heb het niet
kunnen verifiëren, dat althans één krant eraan toevoegde dat in Berlijn Brasch en
*
Lange nog veel verder waren gekomen. Inderdaad hadden Brasch en Lange al een
hele tijd met hoogspanning gewerkt.
Ik ontmoette veel andere fysici - Wigner, Szilard, Kallmann, F. London - maar
voor mijn eigen werk was mijn ontmoeting met Schüler van nog meer belang.
Hermann Schüler - hij ging later naar Göttingen - was toen al een van de experts
op het gebied van de zogenaamde hyperfijnstructuur der spectraallijnen. Ik zocht
hem op in zijn laboratorium in de Einsteintoren in Potsdam. (Daar ontmoette ik ook
de astronoom Freundlich, die me uitlegde dat zijn metingen over de afbuiging van
het licht door het zwaartekrachtsveld van de zon naar zijn mening nauwkeuriger
waren dan die van Eddington en medewerkers, en een systematische afwijking van
Einsteins theoretische voorspelling te zien gaven. Ik wist toen niet wat ik daarvan
moest zeggen, en weet het nog steeds niet.) Schüler had juist enkele merkwaardige
afwijkingen van de regel gevonden in de hyperfijnstructuur van kwik; kon ik die
verklaren? Nu was hyperfijnstructuur een oude en wat ongelukkige liefde van me;
dat beschrijf ik in Appendix B. Ik pakte het probleem meteen aan en hoewel ik de
door Schüler experimenteel gevonden afwijkingen maar voor een deel - wel het
grootste deel - verklaren kon, publiceerde ik deze keer mijn resultaten onmiddellijk.
Mijn contact met Schüler is ook later nog erg nuttig voor me geweest.
Al met al was mijn oponthoud in Berlijn heel geslaagd, maar het allerbelangrijkste
komt nog. Terwijl ik in Berlijn was kreeg ik een brief van Pauli, waarin hij me vroeg
in september naar Zürich te komen als zijn assistent. Dat was een prachtige kans
die ik meteen aangreep.

*

Brasch ging later naar de Verenigde Staten. Zijn pogingen zijn stootspanningsgeneratoren
toe te passen voor sterilisatie van voedingsmiddelen en verbandstoffen hadden voor zover
ik weet betrekkelijk weinig succes.
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Ik ben gedurende de nazitijd nooit meer in Berlijn geweest en na de oorlog, in mijn
Philips-jaren, heb ik alleen een of twee vluchtige bezoeken afgelegd. Een werkelijk
bezoek bracht ik pas in 1979. Het was het jaar van de honderdste geboortedag van
Albert Einstein. Over de hele wereld waren er plechtigheden: in Princeton, waar hij
de laatste tweeëntwintig jaar van zijn leven had doorgebracht; in Bern, waar hij
zeven jaar bij de octrooiraad werkte, om te beginnen als Expert dritter Klasse en
waar hij veel van zijn mooiste werk heeft gedaan, in zijn vrije tijd (misschien ook wel
eens in werktijd, maar hij verwaarloosde zijn plichten geenszins); in Jerusalem, want
hij was al vroeg een aanhanger van het zionisme geweest en was zelfs gevraagd
president van Israël te worden; bij de Academie van Wetenschappen in Oost-Berlijn,
de voortzetting van de Pruisische Academie waaraan Einstein van 1914 tot 1933
verbonden was en in de verslagen waarvan hij vele belangrijke verhandelingen had
gepubliceerd. Dit is zeker geen volledige opsomming en aan vele universiteiten
werden speciale colleges gegeven, seminaria gehouden en dergelijke. En dan was
er de bijeenkomst in West-Berlijn waar ik voor was uitgenodigd en die was
georganiseerd door de Max Planck Gesellschaft, de Bunsengesellschaft en de
Deutsche Physikalische Gesellschaft. Die verschilde van de andere bijeenkomsten
omdat ze meerdere herdenkingen tegelijk betrof. Albert Einstein, Otto Hahn en Max
von Laue werden alledrie in 1879 geboren en ze hadden Lise Meitner er ook maar
bijgedaan. Die werd geboren op 7 november 1878, ‘maar ze was altijd erg vroeg
geweest.’ West-Berlijn is tegenwoordig ongetwijfeld een plaats met grote industriële,
culturele en wetenschappelijke activiteit, maar het is een wat kunstmatige activiteit
die in stand wordt gehouden onder hachelijke omstandigheden. De bijeenkomst
moet bij vele bezoekers herinneringen hebben opgeroepen aan de dagen van
weleer. Enkelen - zoals Ewald - herinnerden zich Berlijn van voor de eerste
wereldoorlog toen het de welvarende hoofdstad was van een trots - helaas een al
te trots - keizerrijk. Velen hadden er gewoond en gewerkt in de jaren twintig en het
begin van de jaren dertig; ik heb al gezegd dat het toen nog steeds een opmerkelijk
middelpunt van creativiteit was, niettegenstaande de economische depressie.
Spree-Athene werd het weleens schertsend genoemd. Ik had het al even over Kurt
Mendelssohn, een Duitse fysicus die naar En-
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geland emigreerde en over zijn boek De wereld van Walther Nernst. Het is geen
grondige biografie van deze interessante fysicochemicus, maar het geeft wel een
levendig beeld van Duitsland en Berlijn voor Hitler aan de macht kwam. Voor
natuurkundigen die evenals Mendelssohn Duitsland hadden moeten verlaten moet
het een soort pelgrimstocht zijn geweest voor deze herdenking naar Berlijn te komen
(Mendelssohn zelf was er niet). Misschien gold dat zelfs voor diegenen die in
West-Duitsland waren gebleven.
Wat de bijeenkomst betreft, er was een lezing over elk van de vier herdachten.
Indrukwekkend was vooral de lezing van P.P. Ewald, die juist zijn eenennegentigste
verjaardag achter de rug had, over Von Laue. Er was ook een interessante
tentoonstelling van boeken, artikelen, brieven, foto's en instrumenten. Ik wist nog
dat in 1932 Von Laue, die de reputatie had een vermetel chauffeur te zijn, me een
keer naar het colloquium in de stad had meegenomen, maar wist na bijna een halve
eeuw niet meer helemaal zeker of zijn auto inderdaad een open Steyr was. Maar
ik had het goed onthouden: er was een foto van Von Laue met zijn open Steyr.
Bij de openingszitting, die werd bijgewoond door meer dan duizend toehoorders,
hield de Bundespräsident Walter Scheel een zeer toepasselijke en scherpe toespraak
over fysici en politiek. Toen kwam ik aan de beurt - niet bepaald op mijn gemak met een lezing over de natuurkunde gedurende de eerste decennia van onze eeuw.
Dat was de lezing die ik in het tweede hoofdstuk noemde en waaraan ik in hoofdzaak
de vierde paragraaf van dat hoofdstuk ontleende.
De vier honderdjarigen waren niet alleen grote geleerden, ze waren ook moedig
en integer, Von Laue vooral. Ik trachtte dat in mijn peroratie tot uitdrukking te
brengen.
‘Zeer geachte toehoorders, de vier onderzoekers die wij vandaag eer bewijzen,
hebben hier in Berlijn gewoond en gewerkt. Ze waren ook, elk op zijn eigen manier,
vertegenwoordigers van wat waardevol en uitmuntend is in de Duitstalige cultuur.
Het is zinvol dat wij hier in Berlijn hun honderdste geboortedag vieren. Maar ze
waren ook voortreffelijke leden van de internationale gemeenschap van alle
onderzoekers. In het voorwoord van de Engelse vertaling van zijn Geschiedenis
der Natuurkunde schrijft
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Von Laue: “Het eerste ontwerp voor dit boek werd geschreven in de zomer van
1943 en is dus een oorlogsprodukt. Juist wegens die omstandigheden heeft de
gedachte aan de cultuur, die het gemeenschappelijk bezit van alle volken is en die
toen zo ergerlijk werd mishandeld, mij bij het schrijven voortdurend voor de geest
gestaan.”
Misschien heeft dezelfde gedachte de organisatoren van deze bijeenkomst ertoe
gebracht een buitenlander als feestredenaar te laten optreden. In elk geval ben ik
dankbaar voor de gelegenheid ook uit naam van de internationale fysica mijn
bewondering tot uitdrukking te brengen.’

Zürich
September 1932 arriveerde ik in Zürich. Het eerste dat ik te doen had was een
kamer zoeken. Gewapend met een kaart en een advertentieblad ging ik op pad. Ik
had niet lang nodig: het eerste huis dat ik had uitgezocht beviel me dadelijk wegens
zijn ligging. Het lag namelijk aan de Susenbergstrasse, toen de hoogste straat langs
de helling van de Zürichberg, op korte afstand van de natuurkundige laboratoria,
maar zo'n tweehonderd meter omhoog. Aan de vrouw die me opendeed vertelde ik
in mijn beste Duits dat ik haar advertentie had gelezen. Was de kamer nog vrij en
kon ik haar zien? Ze keek me tamelijk wantrouwend aan en zei toen: ‘Ik weet het
niet zeker; bent u een Duitser?’ Toen ik haar vertelde dat ik Nederlander was keek
ze veel vriendelijker en we werden het gauw eens. In het vervolg sprak ze me altijd
aan in het Zwitserduits dat ik wel zowat leerde verstaan. Ik heb nooit geprobeerd
het te spreken. Toen ik haar vertelde dat ik assistent was bij professor Pauli,
herhaalde ze de naam, en ik zag een zweempje van een glimlach op haar gezicht.
De reden daarvoor zou me al de eerste avond nadat ik mijn kamer had betrokken
duidelijk worden.
Mijn kamer had een balkon met een prachtig uitzicht over een deel van de stad
en op de Uetliberg, de bergketen aan de overkant van het meer. 's Avonds was de
straat heel stil, maar je kon vele kerkklokken horen slaan. Natuurlijk liepen die
klokken in Zwitserland vrij goed gelijk, maar ze waren toch niet precies
gesynchroniseerd en rond het uur sloeg er een tijdje lang nu hier dan daar een klok.
Rilke heeft het erg mooi gezegd:
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Die Uhren rufen sich schlagend an
6
Und man sieht der Zeit auf den Grund.

Ik was vroeg naar bed gegaan, maar ik sliep nog niet. De deuren van mijn balkon
waren wijd open en ik luisterde naar de klokken en naar de stilte die volgde. Toen
hoorde ik plotseling een lokkende vrouwenstem die riep: ‘Pauli, Pauli, kom toch hier,
kom toch.’ Daar moest ik het mijne van hebben. Ik kroop uit bed en keek uit. Beneden
stond een jonge vrouw; ze keek naar de bosjes aan de overkant van de straat en
riep telkens weer: ‘Pauli, Pauli, kom, toe kom nou.’ Eindelijk kwam er een klein
hondje uit de bosjes te voorschijn en het stel ging samen naar huis. Deze scène
herhaalde zich bijna elke avond. Pauli moest wel lachen toen ik het hem vertelde
en zei dat hij zich in de bosjes zou kunnen verstoppen en plotseling te voorschijn
komen, met de woorden ‘Hier ben ik,’ maar hij was er de man niet naar een dergelijk
grapje uit te halen. Gamow of Houtermans zouden er misschien toe in staat zijn
geweest; ikzelf evenmin als Pauli.
Gedurende het jaar dat ik bij Pauli was, werkte er bij hem niemand aan een
dissertatie en er waren maar een of twee studenten die theoretische natuurkunde
als hoofdvak hadden gekozen voor hun ‘Diplom’ wat ongeveer overeenkwam met
ons doctoraal examen. Hij gaf een reeks tamelijk elementaire colleges over
theoretische natuurkunde, maar hij heeft me nooit gevraagd hem te helpen bij de
voorbereiding of bij het nakijken van examenwerk. Die colleges hadden bij de
studenten geen al te goede reputatie. Pauli was een uitstekend spreker als hij zich
goed voorbereidde, maar dat deed hij zelden. Hij was niet een van die sprekers bij
de gratie Gods, zoals bijvoorbeeld Fermi, die onvoorbereid een duidelijke goed
opgebouwde en fraai geformuleerde voordracht kunnen houden over vrijwel ieder
onderwerp. Alleen een goed student kon de uiterlijke onvolkomenheden door de
vingers zien, zich niets aantrekken van zijn vrij slechte handschrift op het bord,
vergissingen in numerieke factoren en plus- of mintekens, gemompel wanneer hij
opeens twijfelde aan de juistheid van een afleiding, en genieten van de kracht van
Pauli's intellect en van zijn diep doorgravend begrip van de grondslagen der
natuurkunde. Ik heb alleen zijn speciale colleges over relativiteitstheorie bijgewoond
en daar waren zulke tekortkomingen minder van belang
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dan, om een voorbeeld te noemen, in een college over thermodynamica voor
toekomstige ingenieurs of technische fysici. Wat komisch was het soms wel. Zo
behandelde hij een keer de zogenaamde Rotverschiebung (dat is het verschijnsel
dat de frequentie van een spectraallijn die wordt uitgezonden door een lichtbron in
een sterk zwaartekrachtveld verschuift naar lagere frequenties) en hij kwam uit op
een uitdrukking met het verkeerde teken, dus op een violetverschuiving. Hij begon
voor het bord heen en weer te wandelen, mompelde wat in zichzelf, veegde een
plusteken uit en verving het door een minteken, veranderde dat opnieuw in een
plusteken, enzovoort. Dat duurde vrij lang, maar ten slotte wendde hij zich weer tot
zijn toehoorders en zei: ‘Ik hoop dat u nu allemaal goed hebt gezien dat het echt
een Rotverschiebung is.’
Een van de vaste toehoorders van de colleges over relativiteitstheorie was
*
Stodola, professor emeritus, beroemd op het gebied van turbines. Hij was
geïnteresseerd in de wijsgerige aspecten van de natuurkunde in het algemeen en
in de relativistische aspecten van draaiende coördinatenstelsels in het bijzonder.
Hij had op mij nogal wat aan te merken, waarschijnlijk vooral op mijn duidelijk
gebrek aan eerbied voor ouderdom en gevestigde reputatie. Mij werd verteld dat
†
hij zich eens beklaagde over ‘die Casimir, zo jong en dan al zo'n Eigenbrötler’. Maar
hij nodigde me wel uit één keer per week na de lunch een kopje koffie bij hem te
komen drinken en over moderne natuurkunde te praten. Dat waren wel degelijk
interessante gesprekken, want hij was een man van formaat. Wat me minder beviel
was de wijze waarop hij mij zijn eigen levensgeschiedenis vertelde waarbij hij van
een bepaalde periode zei: ‘En toen werd ik wat ik sindsdien altijd ben geweest eine Persönlichkeit’ (een belangrijke figuur). De eenvoud van werkelijke grootheid
was hem vreemd, de eenvoud van mannen als Lorentz en Bohr.
De eerste tijd waren er behalve ik geen andere theoretici die bij Pauli werkten,
maar dat betekende niet dat ik eenzaam was.

*

†

Aurel Stodola (1859-1942), professor in Zürich 1892-1929, wordt beschouwd als de grootste
autoriteit op het gebied van thermische machines uit die tijd. Zijn boek over Dampf- und
Gasturbinen, dat zes drukken beleefde, was de bijbel van alle ingenieurs in dit vak.
Het woord is wat moeilijk te vertalen. Een Eigenbrötler is eigengereid, maar ook min of meer
zonderling.
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Pauli had de beschikking over enkele kamers in het natuurkundegebouw, waar
Scherrer de baas was en de sfeer was daar prettig en kosmopolitisch. Daar werkte
onder anderen Egon Bretscher (1901-'74), die later naar Cambridge verhuisde, deel
uitmaakte van de Britse delegatie naar Los Alamos, en die na de oorlog
afdelingshoofd werd in het British Atomic Energy Establishment in Harwell. Hij en
zijn jonge vrouw waren een buitengewoon charmant en gastvrij stel. Aan de andere
kant van het spectrum zat de Duitser Alfons Bühl. Hij was een leerling van Lenard
7
en zou later een overtuigd nationaal-socialist worden. In zijn Züricher jaren was hij
geen onaardige kerel. Ik kreeg de indruk dat hij een degelijk maar wat bekrompen
natuurkundige was. Alexopoulos uit Griekenland speelde later een vooraanstaande
rol in het academische leven in zijn vaderland. Er waren ook ettelijke Hongaren;
een van hen, A. Nemet, vestigde zich later in Engeland, waar ik hem van tijd tot tijd
8
ontmoette. Hij werkte daar met succes aan röntgeninstrumentatie. In november
kwam Homi Bhabha naar Zürich. Hij kwam uit Cambridge - het Engelse Cambridge
- met een aanbeveling van R.H. Fowler, als je dat tenminste een aanbeveling mag
noemen. Fowler zag wel in dat Bhabha zeer begaafd was, maar hij vond hem
ingebeeld en onhandelbaar en meende dat hij flink moest worden aangepakt. ‘You
can be as brutal as you like,’ schreef hij (je kunt zo grof zijn als je wilt). Dat vond
Pauli schitterend; hij liet me de brief lezen en herhaalde keer op keer: ‘Ik mag zo
grof zijn als ik maar wil.’ Ik vraag me af of Fowler voldoende psychologisch inzicht
had om te beseffen dat deze brief de allerbeste manier was om Pauli gunstig te
stemmen, maar zo werkte hij wel en ze werden goede vrienden. Wel ging Bhabha
*
soms naar Wentzel en niet naar Pauli wanneer hij een nieuw idee wou bespreken.
Bhabha kwam uit een rijke Parsee-familie in Bombay en was een man met vele
talenten. Hij was een begaafd fysicus, maar ook een schilder; hij had veel gelezen
en wist veel van muziek. Hij had ook de gave gemakkelijk vriendschap te sluiten
met interessante mensen (en met erg mooie meisjes). Mijn vrouw noemde hem
weleens de sprookjesprins.

*

Gregor Wentzel, 1898-1978, was toen hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de
universiteit van Zürich.
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Elsasser kwam door Zürich na zijn vertrek uit Duitsland. Hij zegt dat Bhabha's
schilderijen de donkerste schilderijen waren die hij ooit had gezien. Ik heb het gevoel
dat dit gedeeltelijk samenhing met zijn eigen gemoedsstemming! Zo donker waren
ze volgens mij niet, tenminste niet allemaal. Ik herinner me bijvoorbeeld een schilderij
dat hij ‘thema met variaties’ noemde: een aantal kleurige abstracte vormen. Ik moet
9
toegeven dat de achtergrond donker was.
Bhabha en ik werden goede maatjes en we aten dikwijls samen. Dan gingen we
vaak eerst naar een restaurant van de Zürichse Vrouwenvereniging voor Alcoholvrije
Restaurants, waar je voor weinig geld goed te eten kreeg. Daarna gingen we dan
vaak nog een glas bier drinken in een of ander obscuur kroegje om de wat
kwezelachtige nasmaak kwijt te raken.
Bhabha werd later de leider van het Tata Instituut in Bombay en bewees zijn land
waardevolle diensten door zowel zuiver als toegepast onderzoek op te bouwen. Hij
was ook voorzitter van de eerste conferentie in Genève over de vreedzame
toepassingen van kernenergie. Hij kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk op
de Mont Blanc in 1966. Ik bezit een mooi met de hand gesneden lijstje dat hij me
bij mijn huwelijk stuurde ‘om de foto van Archimedes Casimir in te zetten’. (Hij drukte
me altijd op het hart dat ik mijn eerste zoon Archimedes moest noemen; dat vond
hij een indrukwekkende combinatie. Mijn zoon is dankbaar dat ik zijn advies niet
heb gevolgd.) In de lente kwam ook David Inglis, die ik voor het eerst in Ann Arbor
had ontmoet, een tijdje naar Zürich.
De eerste opdracht die Pauli me gaf, had voor mij een onverwacht maar gunstig
verloop. Jacques Solomon, dezelfde jonge Franse theoreticus die zonder veel reden
zich de woede van Landau op de hals had gehaald, was de voorafgaande winter
in Zürich geweest en hij had een verhandeling geschreven waarin hij Einsteins
laatste vijfdimensionale relativistische veldtheorie wat nader had uitgewerkt. Nu
stuurde hij Pauli de tweede drukproef van dat stuk, dat in het Franse Journal de
Physique zou verschijnen en hij stelde voor dat ook Pauli als auteur zou worden
genoemd. Hij voelde dat Pauli's aandeel in het werk zo groot was geweest dat het
oneerlijk zou zijn als hij het alleen publiceerde en hij zou erg trots zijn op een
publikatie samen met Pauli. Na enig
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nadenken kwam Pauli tot de conclusie dat Solomon eigenlijk wel gelijk had: hij had
niet alleen het probleem voorgesteld, maar ook precies gezegd hoe je het moest
aanpakken. Maar als het stuk ook onder zijn naam zou verschijnen, dan moest ik
de berekeningen nog maar eens grondig controleren. Ik was in die tijd tamelijk
handig in het goochelen met tensoren (het soort van wiskunde dat je voor dit type
werk nodig had) en in ieder geval is het controleren van berekeningen - niet van
redeneringen - routinewerk. Tot mijn schrik vond ik dat de meeste formules, althans
de belangrijkste, fout waren. Toen ik Pauli dat vertelde zond hij meteen een telegram
naar Parijs dat de publikatie moest worden uitgesteld. Even later kwam een antwoord
van Jean Langevin, de redacteur van het Journal de Physique en zwager van
Solomon met zijn verontschuldigingen: de tweede drukproef was niet op tijd
teruggekomen en er waren vrijwel geen correcties in de eerste proef; daarom was
het nummer van het Journal met dit artikel (met alle fouten en met Pauli's naam als
co-auteur) al afgedrukt en verzonden aan de abonnees. Pauli was niet zo boos als
ik had verwacht, maar hij pakte de zaak meteen krachtig aan. Hij herhaalde zelf alle
berekeningen - en bevestigde mijn resultaten - en schreef een nieuw artikel met
een meesterlijke inleiding. Hij stuurde de tekst naar Solomon om te vertalen, maar
met een streng verbod ook maar iets aan de formules te veranderen. En toen
gebeurde er iets heel eigenaardigs. Pauli kwam mijn kamer binnen en keek zorgelijk
en bijna verlegen. ‘Kijk,’ zei hij, ‘jij hebt die fouten gevonden; misschien zou je dus
ook mee moeten publiceren, of ik zou je in elk geval moeten bedanken. Maar dit is
een pijnlijke situatie, en ik wil Solomons toekomst ook niet bederven. Wat vind je
ervan?’ Ik antwoordde dat ik niet vond dat ik bedankt moest worden. Het zou
misschien anders zijn als ik uit eigen beweging die fouten zou hebben gevonden,
maar ik had de opdracht gekregen alles na te rekenen en dat had ik gedaan als een
brave schooljongen. De grote man was werkelijk opgelucht! Ik vertel deze episode
vooral omdat ze laat zien dat Pauli, al had hij nog zo'n scherpe tong, uiterst
consciëntieus en zelfs grootmoedig was ten opzichte van het werk van anderen.
En in elk geval werd de goede verstandhouding tussen chef en assistent erdoor
bevorderd. Ook ben ik trots op het feit dat ik één bijdrage tot de algemene
relativiteitstheorie heb geleverd, al is het ook een anonieme.
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Pauli's bezorgdheid voor Solomons toekomst heeft niet mogen baten. Solomon
raakte hoe langer hoe meer geïnteresseerd in de politiek en gedurende de tweede
wereldoorlog werd hij door de Duitsers gevangen genomen en geëxecuteerd; zijn
vrouw overleefde een concentratiekamp en is later hertrouwd - ik heb haar nooit
weergezien.
De twee verhandelingen, Pauli & Solomon I en II, zijn gemakkelijk toegankelijk!
Je hoeft geen oude nummers van Journal de Physique op te zoeken: ze staan in
Pauli's verzamelde werken. Maar ik geloof niet dat vandaag nog iemand ernstig kijkt
naar de foute formules van I of de juiste formules van II. Ik vraag me zelfs af of
iemand dat ooit heeft gedaan, en ik ben vrijwel zeker dat niemand ze ooit heeft
toegepast op een reëel natuurkundig probleem. Mogen ze rusten in vrede!
Pauli was in die dagen geen gelukkig mens. Zijn eerste huwelijk was binnen een
paar maanden op een scheiding uitgelopen en hij had zijn tweede vrouw, die later
een voortreffelijke levensgezellin zou zijn, nog niet gevonden. Hij had hard gewerkt
aan zijn artikel over quantummechanica voor het Handbuch der Physik, en het leek
bijna alsof hij niet goed wist waar hij nu mee door moest gaan. Hij hield niet van de
fysica van de vaste stof en evenmin van sommige andere toepassingen van de
quantummechanica op concrete problemen. Ook had ik niet de indruk dat hij werkelijk
geloofde aan Einsteins poging tot een alomvattende veldtheorie te geraken. Op een
avond wandelden we samen naar huis nadat we bij een van zijn collega's wijn
hadden zitten drinken. ‘We leven in een eigenaardige tijd,’ zei Pauli, ‘in een
cultuurloze tijd. Het christendom heeft zijn greep op de mensheid verloren. Er moet
iets anders komen. Ik denk dat ik weet wat zal komen. Ik weet het heel precies,
maar ik zeg het aan niemand, want dan denken ze dat ik gek ben. Dus doe ik maar
liever vijfdimensionale relativiteitstheorie, al geloof ik daar niet echt in. Maar ik weet
wat komen zal. Misschien vertel ik je dat een andere keer.’ Dat heeft hij helaas nooit
gedaan, en ik ben er nooit achter gekomen waar hij aan dacht, maar ik ben ervan
overtuigd dat iets hem vrij duidelijk voor de geest stond. Hij had wijn gedronken en
dat maakte hem mededeelzamer dan gewoonlijk, maar zijn gedachten waren
minstens even helder als anders.
Pauli's virtuoze beheersing van exact wiskundig geformuleerde
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natuurkundige theorieën betekende geenszins dat hij een onomwonden
materialistisch denker was. Hij heeft me weleens gezegd dat hij meende dat er wel
iets waars in de astrologie zou kunnen steken en dat er een niet-causale relatie zou
kunnen bestaan tussen iemands lotgevallen en het ogenblik van zijn geboorte, maar
dat de astrologie gebruik maakte van een eigenaardige en onnodig gecompliceerde
manier om dat tijdstip aan te duiden. Hij wees de mogelijkheid van bovenzintuiglijke
waarneming (extrasensory perception) niet a priori van de hand en hij legde de
nadruk op de betekenis van archetypische begrippen (dat wil zeggen, begrippen
die niet langs logische weg zijn afgeleid uit experimentele gegevens) in de structuur
van de theoretische fysica. Hij publiceerde later een beschouwing over de rol van
‘Archetypes’ in het werk van Kepler. Die verscheen in één band met Jungs theorie
der synchroniciteit en dat kan alleen betekenen dat hij Jungs denkbeelden niet
10
onzinnig vond, ook al onderschreef hij ze misschien niet geheel en al.
Jung is ervan overtuigd dat er zinvolle correlaties kunnen bestaan tussen
gebeurtenissen waartussen geen causaal verband bestaat. Bijvoorbeeld: een man
sterft en op het ogenblik van zijn dood strijkt een vlucht zwarte vogels neer in zijn
tuin. De man sterft niet omdat die vogels kwamen: de ziekte volgt haar onverbiddelijke
loop. De vogels zijn daar niet omdat de man stervende is: hun trek loopt langs
bekende routes. Toch is het samentreffen van deze gebeurtenissen zinvol. Ik ben
bang dat Jung het volgende prozaïsche voorbeeld niet op prijs zou hebben gesteld,
maar ik geloof dat het toch kan helpen om de essentie van ‘synchroniciteit’ te
begrijpen. Ik wil een ei koken. Ik leg het ei in kokend water en ik stel een eierwekker
in op vijf minuten. Vijf minuten later loopt de wekker af en het ei is hard. De wekker
heeft de wetten van de klassieke mechanica gevolgd en werd niet beïnvloed door
wat er met het ei gebeurde. Het ei is gecoaguleerd volgens de wetten der scheikunde
en werd niet beïnvloed door de wekker. Toch is het samenvallen van deze twee
causaal onafhankelijke gebeurtenissen, het aflopen van de wekker en het hard zijn
van het ei, zinvol omdat ik, de grote kok, in mijn keuken een bepaalde structuur tot
stand heb gebracht. Ik weet niet goed wat ik van deze synchroniciteit moet denken.
Wel zou ik er de volgende lering uit willen trekken. Als een natuurkundige van het
for-
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maat van Pauli zo dacht, hoeft geen natuurkundige zich te schamen wanneer hij,
op zijn eigen wijze, zoekt naar structuur en samenhang die zich aan de greep der
fysische theorie onttrekt.
Een van de dingen waar Pauli zich mee troostte was zijn auto. Hij had wel wat
moeite gehad door zijn rijexamen te komen en een goed chauffeur was hij niet,
maar hij wist zich te redden en voor zover ik weet bleven ongelukken beperkt tot
wat deuken en krassen opgelopen bij het in- en uitrijden van zijn garage. Zijn adviseur
in alle technische autoproblemen was Charles Mongan, een Amerikaans
experimenteel fysicus die bij Scherrer werkte en die een voortreffelijk automonteur
*
- en in het algemeen een uitstekend technicus - was. Scherrer klaagde er weleens
over dat zodra een toestel dat Mongan had gebouwd goed werkte, hij het uit elkaar
haalde om het nog te verbeteren, in plaats van er metingen mee te gaan doen. In
1979 heb ik hem weer ontmoet, in Cambridge Massachusetts. Hij werkte nog altijd
aan de bouw van meetapparatuur, nu in de Draper Laboratoria.
Voor zover mij bekend heeft Pauli zich nooit geïnteresseerd voor technische
problemen, zelfs niet voor wiskundige problemen die zich in de techniek voordoen.
Wat dat betreft verschilt hij radicaal van zijn leermeester Sommerfeld, die belangrijk
werk deed over de hydrodynamica van smeermiddelen, over de voortplanting van
radiogolven, en over de theorie van draaiende tollen en hun toepassingen. H.A.
Lorentz heeft, toen hij al op jaren was, een groot deel van zijn tijd besteed aan de
berekening van de invloed van de afsluitdijk op de hoogwaterstanden in de
Waddenzee.
Op een keer was Pauli voorzitter van het algemeen colloquium - de hoogleraren
deden dat bij toerbeurt - toen er een lezing werd gehouden over nieuwe types
radiobuizen. Na de eerste paar zinnen draaide hij zich naar me om en fluisterde:
‘Dat is grappig; ik begrijp geen woord.’ In de loop van het verhaal werd hij hoe langer
hoe vrolijker: ‘Dat is werkelijk grappig; ik begrijp werkelijk helemaal niets. Begrijp jij
er ook maar iets van? Das ist aber wirklich lustig.’ Aan het eind van de voordracht
bedankte hij de

*

P. Scherrer, 1890-1969, werd in 1916 hoogleraar in de experimentele natuurkunde aan de
ETH in Zürich. Hij werd bekend door zijn werk over röntgendiffractie. Zijn colleges, en vooral
zijn collegedemonstraties, waren wijd en zijd beroemd.
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spreker beleefd en sprak de hoop uit dat deze voordracht diegenen onder de
toehoorders die zich voor dergelijke zaken interesseerden, bevredigd had.
*
Veel belangrijker was een colloquium waarbij Stern, een oude vriend van Pauli
en een regelmatige bezoeker in Zürich, vertelde over zijn meting van het magnetische
moment van het proton, de atoomkern van waterstof. Het was voor die tijd een
fantastisch geraffineerd experiment en het resultaat was uiterst verrassend: het
magnetisch moment was ongeveer tweeëneenhalf keer zo groot als wat de meeste
theoretici hadden verwacht. Pauli was zelfs oorspronkelijk van mening geweest dat
het een nutteloos experiment was: je wist immers van tevoren wat de uitkomst zou
zijn! Pauli was ook medeverantwoordelijk voor een foute schatting door een van
zijn studenten van het magnetisch moment ten gevolge van de elektronenverdeling
in een draaiend waterstofmolecuul. Stern en Pauli hielden ervan elkaar met scherpe
opmerkingen te bestoken en daarbij plaatste vooral Pauli vaak treffers. Stern maakte
dan ook dankbaar gebruik van de kans revanche te nemen. In zijn voordracht sprak
hij met kennelijk plezier over zijn slechte ervaringen met theoretici.
Soms nam Pauli me 's avonds mee om ergens in een rustig landelijk restaurant
te gaan eten. Vanwege zijn auto dronk hij dan nooit een glaasje te veel, en dat was
eigenlijk wel goed. Wat dat betreft heb ik echter één frappante uitzondering beleefd
- of moet ik zeggen overleefd. Dat was bij de voorjaarsbijeenkomst van de Zwitserse
Natuurkundige Vereniging in Luzern. Pauli had ons, dat wil zeggen David Inglis,
Elsasser, Felix Bloch en mij, van Zürich naar Luzern gereden en afgezien van Pauli's
wat verontrustende gewoonte van tijd tot tijd te zeggen: ‘Ich fahre ziemlich gut’ (ik
rij vrij goed), waarbij hij zich omdraaide naar zijn passagiers achterin en het stuur
min of meer losliet, was er niets bijzonders gebeurd. 's Avonds zat Pauli met een
zuur gezicht vruchtensap te drinken. Plotseling nam hij een besluit en bestelde een
whisky-soda. Dat kon nog geen kwaad, maar toen
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Otto Stern, 1888-1969, Nobelprijs 1943, was van 1923 tot 1933 hoogleraar in Hamburg, waar
Pauli werkte van 1923 tot 1928. In 1933 emigreerde hij naar de Verenigde Staten waar hij
een positie aan het Carnegie Institute vond. Estermann in DSB geeft een goed overzicht van
zijn werk; Frisch (loc. cit.) vertelt over zijn persoonlijke eigenaardigheden.
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hij een tweede bestelde en niets erop wees dat dat de laatste zou zijn, werden we
werkelijk ongerust. Dus hielden we krijgsraad en besloten hem nog een paar drankjes
aan te bieden en dan kon Inglis ons naar huis rijden. Het eerste deel van deze
operatie liep volgens plan, maar toen we voorstelden dat Inglis nu maar moest rijden
weigerde Pauli halsstarrig. Hij zou zelf rijden en wij konden meekomen of wat hem
betrof in Luzern blijven. De laatste trein naar Zürich was toen al lang weg en
bovendien wilden we Pauli beslist niet alleen laten gaan. Daar gingen we dan met
Inglis naast Pauli klaar om in geval van nood het stuur te grijpen. We hadden geloof
ik nog een passagier, ik meen Bhabha die de laatste trein had gemist en op de
grond zat tussen onze voeten. Pauli toeterde een paar keer heel lang, raakte de
stoep, zwaaide naar de overkant van de straat waar hij de andere stoep raakte,
vond toen de juiste middenweg en reed er op los. Het werd een gedenkwaardige
rit.
Af en toe zei Pauli weer: ‘Ich fahre ziemlich gut,’ maar wanneer de auto gierend
door een bocht scheurde, zei Inglis streng: ‘Das heisst nicht gut fahren,’ en dat had
toch wel enige invloed. Op een zeker ogenblik kwam de opgaande maan juist boven
de top van een heuvel en Pauli begon te vloeken tegen die chauffeur, die niet wilde
dimmen. Even later zei hij: ‘Hier weet ik een afsnijdertje,’ en sloeg een onverharde
weg in. Die liep dood tegen de wagenschuur van een boerderij, en na een paar
verontwaardigde opmerkingen over mensen die 's nachts wagenschuren over zijn
afsnijdertjes zetten, draaide hij om en reed terug naar de hoofdweg. Verder gebeurde
er niets bijzonders en we kwamen veilig thuis.
Het kan zijn dat ik het verhaal een ietsje heb opgesmukt: een brief aan mijn
verloofde is soberder, maar ik denk dat ik haar niet ongerust wilde maken. Eén ding
is zeker: toen ik vijftien jaar later Inglis weer ontmoette en hem vroeg: ‘Dave, herinner
jij je nog die rit van Luzern naar Zürich?’ antwoordde hij meteen: ‘Dacht je dat ik die
ooit zou vergeten?’ Hij had nog meer in spanning gezeten dan wij achter in de auto!
Hij voelde dat hij een zekere verantwoordelijkheid had, maar ook dat hij vrijwel
machteloos was.
Pauli nam geen blad voor de mond wanneer hij me dom vond, maar ik vond het
gemakkelijker met hem te werken dan met Ehrenfest wiens sarcastische opmerkingen
een doorzichtige dek-
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mantel waren voor zijn eigen kwetsbaarheid. En hij zette me echt aan het werk,
deed veelbelovende problemen aan de hand en besprak met me hoe ze zouden
kunnen worden aangepakt. Ik ben van nature lui, maar Pauli gaf me niet veel kans
aan die neiging toe te geven. ‘Er hat geächzt’ (hij heeft gezucht), zei hij later met
kennelijke trots tegen een gemeenschappelijke vriend, ik geloof H.A. Kramers.
Tijdens mijn jaar in Zürich hadden we maar één keer een vrij heftige
woordenwisseling. Het begon bij een colloquium met een verschil van mening over
11
multipoolstraling en ging door in Pauli's werkkamer. Ik was ervan overtuigd dat ik
nu ook eens een keertje gelijk had en wilde niet toegeven. Onze twist had een
heuglijke afloop, maar om dat uit te leggen moet ik eerst iets heel anders vertellen.
Ik heb het al over Walther Nernst gehad. Hij moet een merkwaardige man zijn
geweest. Hij was een autoritair Herr Geheimrat, hij was een gewiekst zakenman,
en natuurlijk was hij een groot natuurkundige, hoewel de chemici hem ook zouden
kunnen opeisen. Hij is ook een sprekend voorbeeld van het feit dat een theoretisch
fysicus heel iets anders is dan een wiskundige. Nernsts derde hoofdwet der
thermodynamica is een belangrijke bijdrage tot de theoretische natuurkunde, maar
Nernsts wiskunde is altijd uiterst simpel en soms beschrijft hij heel eenvoudige
wiskundige afleidingen met lachwekkende pompeusheid. Niettegenstaande Nernsts
tekortkomingen op wiskundig gebied had Pauli bepaald enig ontzag voor hem. In
elk geval, een van zijn lievelingsverhalen - ik heb hem het meer dan eens horen
vertellen - was zijn verhaal over zijn ‘beroemde gesprek met Nernst’. Hij vertelde
dat met nauwkeurige opgave van plaats en tijd, maar die heb ik niet onthouden.
Wat ik wel heb onthouden is het volgende. Kort na zijn benoeming in Zürich zocht
Pauli Nernst op. Hun gesprek liep ongeveer als volgt.
‘Ah, mijnheer Pauli, ik heb onlangs een voordracht van u bijgewoond, niet slecht.
Misschien nog wat schools, maar overigens behoorlijk. En waar is u op 't ogenblik?’
‘Ik ben in Zürich, Herr Geheimrat.’
‘Werkt u daar bij mijnheer Meyer?’
Nu was Edgar Meyer de goed bedoelende maar niet al te slimme hoogleraar in
de experimentele natuurkunde aan de universiteit
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in Zürich. Hij hoorde tot het kleine wijndrinkende groepje dat ik al even noemde.
Pauli mocht hem wel graag, maar het idee dat hij onder Meyer zou werken was erg
komiek.
‘Nee, Herr Geheimrat, ik werk aan de ETH.’
‘Dus bij mijnheer Scherrer?’
‘Wel, als theoreticus ben ik onafhankelijk, maar ik werk in hetzelfde gebouw als
mijnheer Scherrer en ik zie hem bijna dagelijks.’
Toen begon Nernst in de gaten te krijgen dat hij de situatie verkeerd had
beoordeeld, en hij wilde dat goedmaken. Dus ging hij door als volgt:
‘Dus u is Ordinarius (gewoon hoogleraar).’ En, toen Pauli dat bevestigde:
‘Maar vertel me eens, lieber Herr Kollege, kunt u daarvan bestaan?’
Terug naar mijn woordenwisseling met Pauli. We werden het ten slotte eens en
toen zei hij: ‘Ziezo, nu hebben we werkelijk flink tegen elkaar geblaft,’ en voegde
daar nogal verrassend aan toe: ‘Hier, ik zal je laten zien wat Springer me betaalt
voor mijn Handbuch-artikel.’ Het bedrag was niets bijzonders, maar ik was blij met
deze ruiterlijke, hoewel impliciete verontschuldiging.
Ik zou graag nog een jaar in Zürich zijn gebleven en Pauli wilde me ook best
houden. Soms mijmer ik nog wel eens over de problemen die ik dan zou hebben
aangepakt en de resultaten die ik misschien zou hebben gevonden. Maar omstreeks
Pasen kwam er een brief van Ehrenfest waarin hij er met klem op aandrong dat ik
terug zou komen naar Leiden. Zowel Pauli als ikzelf vonden dat we daar niet tegenin
mochten gaan. Pas later werd het me duidelijk dat Ehrenfest toen al bijna had
besloten een eind aan zijn leven te maken. Hij wist ook dat het een tijd zou duren
voor er een opvolger in functie was. Daarom wilde hij er zeker van zijn dat er althans
een assistent was die toezicht kon houden op de leeskamer, het colloquium aan de
gang kon houden en dergelijke. De laatste zin van zijn brief was: ‘Ach, Caasje, setze
deine breiten Schultern unter den Karren der Leidener Physik’ (Zet je brede
schouders onder de kar van de Leidse natuurkunde). Achteraf bezien is het duidelijk
een afscheid, maar toch moet hij tot het laatste ogenblik hebben geaarzeld. In
september zagen we hem nog in Kopenhagen. Daarna, op de vijfentwintigste
september 1933 bracht hij zijn noodlottig besluit ten uitvoer.
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Terug in Leiden
Duino, aan de baai van Triëst, is een bekoorlijke plaats. Het moet nog bekoorlijker
zijn geweest aan het begin van onze eeuw, voordat moderne gebouwen begonnen
het vissersdorpje en het oude kasteel van de Princeps del Torro en Tasso in te
sluiten. Naar Duino ging Ludwig Boltzmann in september 1905 met vakantie en
daar maakte hij op 5 september een eind aan zijn leven. Het afwijzen van atomaire
theorieën door sommige toonaangevende geleerden zoals Ostwald en Mach had
12
zijn depressie verergerd; misschien was ze zelfs de voornaamste oorzaak ervan.
Dat maakt de gebeurtenis des te tragischer, want de zegetocht van de atomistiek
die ik in hoofdstuk 2 heb geschetst had al ingezet. Had hij beter gelet op wat in
Engeland en Amerika gebeurde, had hij zich voor ogen gehouden dat H.A. Lorentz
als theoreticus heel wat meer betekende dan Mach, dan zou hij wellicht de moed
hebben gehad de dwaze kritiek over zich heen te laten gaan en zou hij de vrijwel
universele acceptatie van zijn denkbeelden hebben kunnen beleven.
Deze gebeurtenis moet op Ehrenfest een diepe indruk hebben gemaakt. Hij had
veel aan Boltzmann te danken. Diens briljante colleges waren voor hem een bron
van inspiratie geweest, waren een van de factoren die hem deden besluiten
theoreticus te worden. Ze moeten ook van invloed zijn geweest op Ehrenfests eigen
bijzondere voordrachtsstijl. In zekere zin heeft heeft hij dat ruimschoots terugbetaald:
jarenlang was zijn werk voornamelijk gericht op de uitwerking en rechtvaardiging
van Boltzmanns ideeën. Zoals Martin Klein echter opmerkt, komt er noch in zijn In
Memoriam van 1906, noch in zijn latere geschriften ook maar één persoonlijke
opmerking voor, en ik kan me niet herinneren dat hij in de vele gesprekken die we
samen hadden - en daarbij waren ook gesprekken over zelfmoord - ooit iets heeft
gezegd over Boltzmann als mens, hoewel hij vaak sprak over Boltzmanns
natuurkunde. Was hun persoonlijke verhouding moeilijk geweest zoals Klein
vermoedt? Voelde Ehrenfest zich op een of andere manier schuldig? Was de schok
te groot geweest, nam hij Boltzmann zijn daad kwalijk? Wilde hij niet over Boltzmanns
dood spreken omdat hij een voorgevoel had dat hij later dezelfde weg zou gaan?
We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat hij Boltzmanns werk met een
haast overdreven loyaliteit verde-
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digde, waardoor hij zelfs de grote voordelen van Gibbs' formulering over het hoofd
zag.
Wellicht heeft de herinnering aan Boltzmanns zelfmoord hem zijn leven lang
vervolgd, maar de omstandigheden van zijn eigen dood waren heel anders. Ehrenfest
had niet te kampen met negatieve kritiek van anderen; het was zijn zelfkritiek die
hem ten slotte te gronde richtte.
Zijn jongste zoon was in 1918 geboren. Het was een van die droevige gevallen
van mongolisme die vrij vaak voorkomen wanneer de moeder over de veertig is, en
mevrouw Ehrenfest was bijna tweeënveertig bij deze geboorte. In de namiddag van
de vijfentwintigste september ging Ehrenfest naar de verpleeginrichting waar het
kind was ondergebracht, trok een revolver, en schoot eerst het kind en daarna
zichzelf dood. Het was een wanhoopsdaad uitgevoerd met verbijsterende
nauwkeurigheid.
Ik heb het al gehad over Ehrenfests gebrek aan zelfvertrouwen, zijn vrees dat hij
niet meer in staat was de natuurkunde te begrijpen en te doceren op de wijze waarop
hij wenste te begrijpen en te doceren. Albert Einstein, wellicht zijn naaste vriend,
13
betoogt in zijn In Memoriam dat dit de quintessens was van Ehrenfests depressie.
Andere factoren hebben het hunne bijgedragen. Het aan de macht komen van Hitler
en het oplaaien van antisemitisme in Duitsland moeten hem diep hebben getroffen.
Göttingen was voor hem niet alleen een centrum van wetenschappelijke activiteit,
het was bijna een pelgrimsoord. Te zien hoe dat alles werd vernietigd - en ik ben
ervan overtuigd dat hij even duidelijk als Einstein en duidelijker dan de meeste
anderen voorzag hoe de toestand zich verder zou ontwikkelen - moet hem een van
de laatste zekerheden in zijn leven hebben ontnomen. Einstein zinspeelt ook op
een gedeeltelijke breuk met zijn vrouw Tatiana.
Een halve eeuw is een lange tijd: ik geloof dat ik nu het weinige dat ik weet over
die andere vrouw in zijn leven wel kan vertellen.
Ze was een innemende vrouw. Ik ontmoette haar omstreeks 1940; ze was
kunstcritica, organiseerde een reeks lezingen over moderne kunst, en had mij
gevraagd over de relatie tussen kunst en wetenschap te spreken. Ze wou met mij
over Ehrenfest praten. Ik heb haar op een avond opgezocht en ze legde me uit dat
ze een aantal dingen uit het verleden van zich af wilde zetten en dat ze
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ook enkele concrete zaken kwijt wilde. Ze vertelde me hoe ze Ehrenfest had ontmoet,
dat hij geïnteresseerd was geweest in haar werk, dat hij haar minnaar was geworden
en hoe hij altijd vriendelijk, behoedzaam en dankbaar was geweest. Maar ook hoe
zijn vertwijfeling voor haar steeds drukkender werd. Hij had erover gedacht te
scheiden en met haar een nieuw leven te beginnen, maar kon niet tot een besluit
komen. Ze begreep wel dat hij toch erg aan Tatiana was gehecht, maar wat haar
ergerde was dat hij bleef tobben over ondergeschikte praktische en financiële details.
Ten slotte had ze het niet meer uit kunnen houden en ze had tegen hem gezegd:
‘Doe wat je wilt, ga van me weg of trouw met me, maar houd op met zeuren.’ Hij
was als door de bliksem getroffen, had haar een tijd lang verbijsterd aan staan
staren; toen was hij zonder een woord te zeggen weggegaan, voorgoed. ‘Tatiana
heeft toch gewonnen,’ zei ze, maar zonder bitter te zijn.
Ze gaf me een bundel papieren. Ze had Ehrenfest aangemoedigd zijn
jeugdherinneringen op te schrijven in de hoop dat dat hem zou helpen zijn depressie
te overwinnen. Dat zijn de documenten die Klein gebruikte bij het schrijven van zijn
hoofdstuk over Ehrenfests kinderjaren in Wenen. Ze geven een levendige
beschrijving van de omgeving waarin hij opgroeide en schilderen een intelligent en
erg gevoelig kind, wiens gevoelens vaak werden gekwetst door speelgenoten en
volwassenen. Toch is het verhaal van zijn jeugd geenszins een klaagzang; Klein
spreekt zelfs over een idyllische toon.
Ja, ze was een innemende vrouw en geen mens mag haar verwijten dat het haar
niet was gelukt Ehrenfest met zijn eigen grenzen en tekortkomingen te verzoenen.
Mijn vrouw en ik lazen het nieuws over Ehrenfests dood in een krant in de trein
waarmee we uit Kopenhagen terugkwamen. Ik begreep toen waarom Ehrenfest er
zo op had aangedrongen dat ik zou terugkomen naar Leiden en waarom hij de brief
schreef die ik vermeldde. Of ik werkelijk aan zijn verwachtingen heb voldaan weet
ik niet, maar ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb college gegeven, zo goed en kwaad
als het ging, ik hield het colloquium min of meer aan de gang. Maar het is één ding
vrij goed theoretisch werk te doen onder leiding van een man als Pauli en een ander
ding op je eigen houtje een afdeling aan de gang te houden, al is het ook maar een
kleine afdeling. Toen in de herfst van
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1934 H.A. Kramers, die tot Ehrenfests opvolger was benoemd, naar Leiden kwam,
voelde ik me werkelijk opgelucht.
Hendrik Anthony Kramers: de naam nodigt uit tot een vergelijking met H.A. Lorentz.
Merkwaardig toeval: in het voorjaar van 1916 heeft Kramers een tijdje les gegeven
aan een school in Arnhem. Is dat nu weer een zinvolle coïncidentie à la Jung? Hoe
dan ook, een vergelijking van Kramers en Lorentz is zeker zinvol, want ook Kramers
was een man van groot formaat. Evenals Lorentz was hij welbekend en werd hij
hoog geschat in de internationale wereld der natuurkunde, evenals Lorentz was hij
jarenlang de algemeen erkende nummer één der vaderlandse natuurkundigen.
Ongetwijfeld was Lorentz een groter fysicus en de invloed van zijn werk is dieper
en blijvender geweest dan die van het werk van Kramers, maar Kramers'
belangstelling strekte zich uit over een breder gebied. Lorentz was universeel begaafd
en hij zou zeker in vele studierichtingen succes kunnen hebben boeken maar hij
beperkte zijn activiteit bewust en plichtsgetrouw tot de natuurkunde. ‘De
natuurkundige, en dit geldt van ons allen, moet er zich toe beperken op zijne wijze
14
in het boek der wereld te lezen,’ zegt hij in een van zijn vele populaire toespraken.
Hij beheerste Frans, Engels en Duits voortreffelijk, en dat kwam hem goed van pas
voor zijn publikaties en ook als voorzitter van internationale bijeenkomsten, maar
ik kan me niet goed voorstellen dat hij een uitgave van Baudelaire's Les Fleurs du
Mal tussen zijn natuurkundeboeken zou zetten met het argument dat daaruit
eenzelfde geest spreekt als uit de theoretische fysica. (Ik moet bekennen dat Kramers
mij nooit helemaal heeft kunnen overtuigen dat dit inderdaad zo is.) Evenmin zie ik
Lorentz tijd besteden aan het maken van een vertaling van Mallarmé's Les Fenêtres.
Kramers deed dat wel; het was een van zijn lievelingsgedichten, en hij haalde het
graag aan. Zo weet ik nog dat hij bij een feestelijke plechtigheid gedurende de oorlog
- ik meen dat het bij zijn zilveren doctorsjubileum was - over het inbeslagnemen van
laboratoriumtoestellen door de Duitsers sprak als ‘Le vomissement impur de la
bêtise’ (het smerig gekots van de domheid). Kramers was ook een goed
Shakespeare-kenner. Soms zocht ik hem op wanneer hij het huis moest houden zijn gezondheid was niet bepaald robuust - en dan onthaalde hij me graag op een
veelal wat paradoxale interpretatie van het toneelstuk dat hij juist had
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herlezen. Hij was echter niet altijd in de stemming voor Shakespeare en hij leerde
me ook Tristram Shandy kennen.
Zijn oudere broer Jan doceerde Perzisch, Arabisch en Turks aan de Leidse
universiteit. Hij was een erkend deskundige op het gebied van de geschiedenis en
de cultuur van de Islam en daarin was ook Hans (zoals H.A. gewoonlijk werd
genoemd) geïnteresseerd. Ook sprak hij graag over problemen uit de christelijke
theologie, vaak met een zekere milde ironie. Hij gaf voor werkelijk diep geschokt te
zijn toen ik in jeugdige onwetendheid de bekende blunder maakte het leerstuk van
de onbevlekte ontvangenis te verwarren met dat van de geboorte uit de maagd. Ik
deel Kramers' theologische belangstelling maar in beperkte mate, maar het is altijd
nuttig zoiets te weten. Jaren later, bij een déjeuner in Parijs, vertelde de Franse
wiskundige Paul Montel me heel trots dat hij vaak met een tafeldame bij een diner
om een doos bonbons had gewed dat ze geen juiste definitie van immaculate
conceptie (onbevlekte ontvangenis) zou kunnen geven. Hij stelde mij niet voor te
wedden maar was wel verwonderd toen ik een correcte definitie ten beste gaf.
Kramers was bepaald geen dogmatisch atheïst, zoals Dirac in zijn jongere jaren,
wiens houding door Pauli in één beroemde zin werd samengevat: ‘Onze vriend
Dirac heeft een godsdienst en daarvan is het belangrijkste dogma: Er is geen God
15
en Dirac is zijn profeet.’
Muziek speelde in Kramers' leven een belangrijke rol; zijn hoofdinstrument was
de violoncel en hij speelde graag in een strijkkwartet, maar hij speelde ook piano
en was een goed begeleider. In het vorige hoofdstuk vertelde ik hoe een populair
deuntje in mijn herinnering is verbonden met mijn eerste weken in Kopenhagen.
Kramers vertelde me over een soortgelijke ervaring, maar op een aanmerkelijk
hoger niveau. In het begin van de jaren twintig werd er in een bioscoop in
Kopenhagen een film vertoond die probeerde aan het grote publiek iets uit te leggen
van de relativiteitstheorie. Dat was lang voor de sprekende film, en Kramers werd
ingehuurd om mondeling uitleg te geven. In die dagen hadden de grotere bioscopen
volledige symfonieorkesten en Kramers had als voorspel Beethovens
Egmont-ouverture gekozen. Sindsdien waren voor hem deze ouverture en de
relativiteitstheorie nauw verbonden en als hij haar ooit hoorde spelen, dan had hij
bij de laatste akkoorden het gevoel dat hij op moest staan, naar voren treden in
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rok en wit vest en moest beginnen met zijn toespraak: ‘Mine Damer og Herrer,
Relativitetsteorien...’ Het geld dat hij verdiende werd belegd in een naaimachine
voor zijn jonge vrouw.
Het verschil in ons muzikale peil kwam duidelijk aan het licht in onze opinie over
draaiorgels. Een of twee keer per week speelde een draaiorgel vlak onder de ramen
van het instituut voor theoretische natuurkunde. Het kan zijn dat het repertoire moest
worden goedgekeurd door de politie: het politiebureau was aan de overkant van de
straat. Ik had wel plezier in de luidruchtige vulgariteit van die muziek en ik zei dat
het me wel leuk leek om klassieke muziek voor draaiorgel te arrangeren, maar
Kramers huiverde alleen al bij de gedachte aan een dergelijke heiligschennis, en
slaakte een zucht van verlichting als het martelinstrument eindelijk zijns weegs ging.
Ik heb dit trekje van hem verwerkt in een tafelrede die ik hield toen hij, in 1947, de
Lorentzmedaille kreeg: zijn afkeer van draaiorgels had een parallel in zijn manier
de natuurkunde te beoefenen. Hij was nooit uit op goedkoop succes dat verkregen
kon worden door handige toepassing van bekende principes en rekenmethodes.
Terzijde, ik gebruik het draaiorgel wel eens om het verschil uit te leggen tussen
hardware, de machine zelf, en software. Het klaarmaken van de geperforeerde
platen die nodig zijn om het orgel een bepaald muziekstuk te laten spelen is net
zoiets als het schrijven van een programma - in machinecode - voor een computer.
Voor zover ik weet is het equivalent van een compiler, die automatisch een op
gestandaardiseerde wijze genoteerde partituur zou omzetten in de instructies voor
het draaiorgel, nooit gemaakt.
*
De schilder Toon Kelder, een van Kramers' trouwe vrienden, heeft me eens
uitgelegd waarom hij Don Quijote schilderde. Hij vond hem de nobelste van alle
helden omdat er nooit de kans bestond dat de noblesse van zijn pogen zou worden
ontsierd door de onterende invloed van succes. Nu lijkt het misschien onzinnig deze
overweging ook toe te passen op het werk van een fysicus en ik wil vooral niet
beweren dat Kramers tegen windmolens vocht;

*

Toon Kelder, 1894-1973, schilderde landschappen, stillevens, naaktfiguren en portretten,
aanvankelijk in wat impressionistische stijl en met gevoelig coloriet. Na de tweede wereldoorlog
werd zijn stijl steeds meer abstract en uiteindelijk maakte hij vrijwel uitsluitend gouaches in
zwartwit en metaalsculpturen, aanvankelijk draadfiguren in het platte vlak, later ruimtelijke
constructies.
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ook zou het dwaas zijn de waarde van succes te ontkennen. Toch heeft het werk
van Kramers een bijzondere noblesse. In de DSB schreef ik daarover:
‘Hij pakte problemen aan omdat hij er een uitdaging in zag en niet in de eerste
plaats omdat ze kans op succes boden. Dientengevolge zijn er in zijn werk weinig
opzienbarende resultaten die ook aan een leek gemakkelijk kunnen worden uitgelegd,
maar onder vakgenoten werd hij algemeen erkend als een van de grootmeesters.’
Ik kom terug op de vergelijking met Lorentz. Het is een opmerkelijk feit dat de
wiskunde die Lorentz gebruikt, altijd tamelijk elementair is. In zijn werk vind je maar
bij uitzondering gecompliceerde toepassingen van speciale functies of van algemene
theorema's uit de theorie der analytische functies, geen algemene groepentheorie
en dergelijke. Wat hij nodig heeft, heeft hij altijd bij de hand, maar hij speelt het altijd
klaar de problemen zo te formuleren, dat eenvoudige differentiaal- en
*
integraalrekening voldoende zijn. In het werk van Kramers zien we grotere
wiskundige eruditie, elegance en vernuft. ‘Jij en ik hebben een zekere mathematische
ambitie,’ heeft hij eens tegen me gezegd. ‘Ik wil niet beweren dat daar zo erg veel
uit komt, maar ze is er wel. Ik vind haar niet bij Lorentz.’
Ik wil deze wat onsystematische herinneringen aanvullen met een korte biografie.
H.A. Kramers werd geboren op 17 februari 1894 in Rotterdam waar zijn vader een
bekend huisarts was. Hij begon zijn studie in Leiden in 1912, in 1916 deed hij
doctoraal. In 1916, halverwege de eerste wereldoorlog, ondernam hij een
avontuurlijke reis naar Denemarken, waar hij onaangemeld, en natuurlijk volledig
onbekend aankwam. Het werd echter al gauw duidelijk dat hij voor Bohr een grote
†
aanwinst was. Vooral

*

†

Ik weet maar een geval waarbij hij een diep wiskundig probleem formuleert (Wolfskehlvortrag,
Collected Papers VII, p. 236), namelijk het probleem te bewijzen dat de asymptotische
uitdrukking voor het aantal trillingswijzen in een trilholte per frequentieinterval niet afhangt
van de vorm van de trilholte. In een dissertatie had een van zijn studenten dit laten zien in
een aantal gevallen waarin elementaire oplossingen konden worden verkregen, verder is hij
zelf niet gekomen. Hermann Weyl heeft dit probleem opgelost.
Bohr heeft deze periode van Kramers' leven mooi beschreven in een herdenkingsrede te
Leiden in mei 1952. Ze werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
18, 161, 1952, gevolgd door een stukje waarin ik zijn later werk beschrijf.
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zijn mathematische kennis en virtuositeit waren uiterst waardevol.
Kramers' eerste belangrijke werk bestond uit een systematische toepassing van
het correspondentieprincipe van Bohr op een berekening van de intensiteit van
spectraallijnen. Het werd gepubliceerd in de verhandelingen van de Koninklijke
Deense Academie (Videnskabernes Selskab) en was tevens de dissertatie waarop
hij in 1919 in Leiden promoveerde. Martin Klein schrijft (in verband met Ehrenfests
‘Doktorarbeit’): ‘Er zijn maar weinig dissertaties die grote bijdragen tot de wetenschap
zijn.’ Deze dissertatie van Kramers was beslist een van die zeldzame uitzonderingen.
Ze vestigde meteen zijn reputatie als een van de beste kenners van de toenmalige
quantumtheorie.
Hij bleef in Kopenhagen werken, eerst als assistent, later als lector in Bohrs
instituut, en tussen 1920 en 1925 verscheen een aantal belangrijke publikaties over
een breed gamma van onderwerpen. Toen Heisenberg naar Kopenhagen kwam
was hij diep onder de indruk, niet alleen van Kramers' competentie in de natuurkunde
maar ook van zijn savoir faire, van zijn kennis van het Deens en van andere talen,
van het gemak waarmee hij zich bewoog in alle kringen, en van zijn muzikale
talenten. (Door de muziek leerde Kramers Anna Petersen kennen, veelbelovend
als zangeres, met wie hij in 1920 trouwde.) Heisenberg dacht dat hij hard zou moeten
werken om hem te evenaren. Dat heeft hij gedaan. Pauli vertelde later een iets
ander verhaal. ‘Kramers was goed; ik was beter,’ zei hij met karakteristieke
bescheidenheid.
In 1924 publiceerde Kramers zijn stukken over dispersietheorie, dat wil zeggen,
de theorie van de verstrooiing van licht door atomen. Die theorie werd nader
uitgewerkt in een verhandeling samen met Heisenberg, die in 1925 verscheen. En
die verhandeling werd het uitgangspunt van Heisenbergs aanpak van de
quantummechanica, die uitgroeide tot de matrixtheorie. In 1926 verhuisde Kramers
naar Utrecht waar hij was benoemd tot hoogleraar in de theoretische natuurkunde.
Dat verklaart misschien waarom zijn bijdragen tot de nieuwe quantummechanica
aanvankelijk niet zo groot waren als men zou hebben kunnen verwachten. Wel
getuigen zijn publikaties uit de jaren rond 1930 van een volledige beheersing van
de nieuwe theorie. Zijn leerboek waar-
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van het eerste deel in 1933 verscheen (het tweede in 1938), behelst zowel een
zorgvuldige analyse van de grondbeginselen als een schat van elegante wiskundige
bijzonderheden.
Zijn latere publikaties kunnen in vier categorieën worden ingedeeld: formalisme
van de quantummechanica, paramagnetisme en magneto-optische verschijnselen,
16
statistische en kinetische theorie, en quantumelektrodynamica.
Kramers kwam de oorlogsjaren zonder al te veel ellende door. Afgezien van
enkele bezoeken van Duitse collega's (waarover later meer) waren er geen contacten
met fysici in het buitenland, maar tot aan de laatste winter (1944-'45) ging het
wetenschappelijk leven in Nederland door. De Leidse universiteit was gesloten
maar, zoals ik al eerder uiteenzette, het werk in het cryogene laboratorium ging door
en Kramers had veel plezier aan zijn contacten met de daar werkende
experimentatoren. Een belangrijk stuk samen met Kistemaker was een van de
resultaten van die jaren.
Na de oorlog speelde hij een vooraanstaande rol in organisatorische
aangelegenheden, zowel in Nederland als internationaal. In 1946 was hij voorzitter
van het Scientific and Technological Committee van de United Nations Atomic
Energy Commission, en hij slaagde erin een eenstemmig rapport over te leggen
over de technologische uitvoerbaarheid van controle van kernenergie. Van 1946
tot 1950 was hij president van de International Union of Pure and Applied Physics.
Hij was ook lid van het bestuurscomité van de Solvay Conferenties. Hij stierf aan
longkanker in 1952.
Kramers en ik praatten veel met elkaar, hij heeft me allerlei wiskundige
kunstgrepen geleerd en ik ben er trots op dat hij me tot zijn vrienden rekende. Ik
moet echter toegeven dat zijn invloed op mijn werk minder groot is geweest dan
men zou kunnen verwachten en we hebben nooit samen aan een probleem gewerkt.
Zijn aanpak van een probleem was anders dan de mijne: ik had vaak het gevoel
dat die wat indirect en gecompliceerd was. Waarschijnlijk was ik gewoon te dom.
Maar toen Schüler, die zich onze ontmoeting in Berlijn herinnerde, me schreef over
nieuwe resultaten en me vroeg of ik die kwantitatief kon verklaren - hijzelf had een
kwalitatieve verklaring gevonden - moedigde Kramers me aan me op dat probleem
te werpen en dat leidde eerst tot een
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kort stukje en daarna tot beantwoording van een prijsvraag.
Teylers Stichting in Haarlem is een eerbiedwaardige instelling. Ze werd in het
leven geroepen door Pieter Teyler van der Hulst (1702-'78), een rijke koopman die
zich interesseerde voor theologie en natuurfilosofie en die een verzamelaar was
van kunst en curiosa. Hij vermaakte zijn verzamelingen en het grootste deel van
zijn vermogen aan deze stichting. In de gebouwen van de stichting vindt men een
kunstmuseum; een verzameling van oude fysische instrumenten, waarbij een grote
*
elektriseermachine ontworpen door Van Marum; een laboratorium, niet meer in
bedrijf; en (gebouwd na de tweede wereldoorlog) twee orgels (een met pijpen, het
andere elektronisch) gestemd volgens het eenendertigtoonsysteem dat werd
voorgestaan door Christiaan Huygens en opnieuw gepropageerd door A.D. Fokker
(1887-1972). H.A. Lorentz was er conservator van 1911 tot aan zijn dood. Hij had
er zelfs de mogelijkheid enkele experimenten te doen, een mogelijkheid die hem in
Leiden niet werd geboden.
Een van de activiteiten van Teylers Tweede Genootschap, een soort subcomité
van de Stichting, was het verlenen van een prijs voor een verhandeling over een
door hen opgegeven onderwerp. Kort nadat ik mijn eerste berekeningen over
Schülers waarnemingen had uitgevoerd, stelde zij als prijsvraagonderwerp voor:
De wisselwerking tussen elektronen en atoomkernen. Dat was voor mij aanleiding
mijn werk met kracht door te zetten. Was het Kramers die het onderwerp had
voorgesteld, wel wetende dat ik in die richting bezig was? Dat zou voor mij een
reden te meer zijn om hem dankbaar te zijn. Wel, ik kreeg die prijs en dat betekende
een zware gouden medaille, een uitreikingsplechtigheid die vooral mijn vader erg
mooi vond, en een zekere mate van lokaal prestige.
Belangrijker was het werk zelf. In Appendix B vertel ik er iets meer over. Ik vond
het wat jammer dat ik niet de eerste was geweest die de formule publiceerde voor
de invloed van het magne-

*

Martinus van Marum (1750-1837) leverde zelf geen werkelijk fundamentele bijdragen tot de
natuurwetenschap, maar hij was een interessante ‘polymath’ en introduceerde vele nieuwe
denkbeelden, onder andere die van Lavoisier in Nederland. Een overzicht over zijn leven en
werken in vijf delen, voor de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen uitgegeven door
H.D. Tjeenk Willink & Zoon, geeft een interessant beeld van het wetenschappelijk leven in
de Nederlanden en elders in het beschouwde tijdvak.
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tische moment van de atoomkern op de energieniveaus (ik was waarschijnlijk wel
de eerste die haar had afgeleid). De effecten die Schüler had gevonden werden
veroorzaakt door het elektrisch quadrupoolmoment van de kern. Meer populair
uitgedrukt betekent dat dat de kern niet precies bolvormig is, maar wat uitgerekt of
afgeplat. Ik was de eerste die kwantitatieve formules afleidde voor die
quadrupoolwisselwerking en ik berekende de waarde van het quadrupoolmoment
(dat een maat is voor de mate van uitrekking of afplatting) voor de kernen van de
elementen europium en cassiopeium (= lutetium). De beantwoording van de
prijsvraag was oorspronkelijk in het Nederlands gesteld en door mijn vrouw met de
hand geschreven, maar na de uitreikingsplechtigheid vertaalde ik mijn tekst in het
Engels. Hij werd uitgegeven door Teylers Tweede Genootschap en bleek nog
jarenlang nuttig te zijn voor onderzoekers op dit gebied, hoewel ze niet zeer
toegankelijk was: de verhandelingen van Teyler zijn lang niet in alle bibliotheken
aanwezig. In 1963 werd hij door Freeman & Co te San Francisco als paperback
herdrukt.
Intussen was ik begonnen me te interesseren voor onderzoekingen bij lage
temperaturen. Ik hielp mijn vrouw bij haar metingen in het cryogene laboratorium
en samen met C.J. Gorter werkte ik aan de thermodynamica van supergeleiders.
In 1936 bood W.J. de Haas mij de positie van conservator in zijn laboratorium
aan, en de volgende zes jaar hield ik me ook met experimentele natuurkunde bezig.
Daarover vertel ik in het volgende hoofdstuk.

Eindnoten:
1 Een korte biografie van C.J. Gorter is te vinden in hoofdstuk VI.
2 Een interessant boek over de geschiedenis van de kernfysica gedurende die periode is Nuclear
Physics in Retrospect (red. R.H. Stuewer), University of Minnesota Press, Minneapolis 1979.
3 In het Engels geldt dit evenzeer voor ‘quite’, in het Nederlands in iets mindere mate voor ‘wel’.
4 K. Mendelssohn: The World of Walter Nernst, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
5 H.B.G. Casimir: ‘Walther Nernst und die Quantentheorie der Materie’, Berichte der
Bunsengesellschaft 68 (1964), p. 530.
6 Rainer Maria Rilke, uit het Buch der Bilder: ‘Zum Einschlafen zu sagen’.
7 Voor zijn rol in de ‘Arische Natuurkunde’ verg. Alan D. Beyerchen: Scientists Under Hitler, Yale
University Press, New Haven 1977.
8 Verg. Phil. Trans. Royal Society London, A292 (1979), p. 137.
9 Elsasser, op. cit. p. 161.
10 C.G. Jung, W. Pauli: Naturerklärung und Psyche, Rascher, Zürich 1952.
11 In 1960, het jaar van Pauli's zestigste verjaardag, publiceerde ik een artikel over de wiskundige
aspecten van dit probleem; Helvetica Physica Acta 33 (1960), p. 849-854.
12 Zie bijv. Broda: Ludwig Boltzmann, Deuticke, Wenen 1955.
13 Einstein: Out of my later Years, Citadel paperback, Secaucus, New Jersey 1977.
14 Lorentz: Collected Papers IX, p. 181.
15 W. Heisenberg: Der Teil und das Ganze, p. 122.
16 Voor een nadere analyse verwijs ik naar mijn artikel In het Nederlands Tijdschrift voor
Natuurkunde en ook naar mijn artikel in DSB.
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6. Lage temperaturen
Kamerlingh Onnes
Op 12 januari 1807 werd een schip, geladen met buskruit, dat op weg was van de
fabriek in Amsterdam naar het arsenaal in Delft, aangemeerd langs het Rapenburg
in Leiden, niet ver van de universiteit. Op een of andere manier vatte de lading vlam
en de explosie en de brand die daarop volgden verwoestten honderden huizen, een
aanmerkelijk deel van de stad. Het zou tot het eind van de eeuw duren totdat de
laatste restjes van de puinhopen waren opgeruimd en vervangen door een aardig
parkje, maar intussen had deze nogal drastische sloop ruimte gemaakt voor
uitbreiding van de universiteit. Laboratoria werden gebouwd en gaandeweg vergroot.
Anatomie, fysiologie en natuurkunde werden daar ondergebracht. Later verhuisden
alle medische activiteiten naar elders, aan de andere kant van de spoorlijn, en
vandaag neemt het natuurkundegebouw een heel blok in beslag. Zelfs dat is echter
te klein geworden: een deel van het natuurkundig onderzoek is gevestigd in een
nieuw gebouw buiten de stad, een veel voorkomende - en niet erg gunstige - toestand
in oude universiteitssteden.
De schepping van het Leidse Natuurkundig Laboratorium met zijn eens unieke
en nog steeds respectabele naam op het gebied van lage temperaturen was
voornamelijk het werk van één man, Heike Kamerlingh Onnes. Van 1885 af aan
werden zijn wetenschappelijke verhandelingen en die van zijn medewerkers - veelal
eerst gepubliceerd in de Verslagen van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen te Amsterdam - herdrukt en verspreid als de ‘Communications from
the Physical Laboratory
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at Leiden’: Deze Leidse ‘Communications’ bevatten een groot gedeelte van de
geschiedenis der lage-temperatuurfysica. Er bestaan ook twee gedenkboeken. Het
eerste, met een inleiding van J. Bosscha, werd gepubliceerd in 1904 ter gelegenheid
van Kamerlingh Onnes' zilveren doctoraat; het tweede, met een inleiding van Lorentz,
in 1922 bij de veertigste verjaardag van zijn intreerede. Deze twee boeken geven
een goed overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Leidse Laboratorium.
In de verzamelde werken van Lorentz vindt men zijn toespraak aan het graf van
Kamerlingh Onnes en een college over diens dissertatie. Uit deze geschriften rijst
het beeld op van een man van grote visie en opmerkelijke vasthoudendheid, die
beloond werden door schitterend succes; van een groot manager, veeleisend maar
welwillend; van een man die zich bewust was van zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid en die zowel aandacht schonk aan de belangen van de
Nederlandse industrie als aan die van zijn technici en hun leerlingen. Dat wordt ook
bevestigd door het artikel in de DSB.
Toch vind ik dat we Kamerlingh Onnes niet te veel moeten idealiseren. Aan die
opmerking moet ik echter meteen een woord van waarschuwing toevoegen. Ik meen
dat ik min of meer in staat ben het belang van Kamerlingh Onnes' wetenschappelijk
werk te beoordelen, maar wat ik weet over Kamerlingh Onnes als mens berust op
horen zeggen, op verhalen verteld door vroegere studenten en medewerkers, op
anekdotes die nog de ronde deden onder de oudere technici op het laboratorium.
Uit deze, uit de aard der zaak onvolledige, oppervlakkige en oncontroleerbare
informatie, komt een wat ander beeld naar voren, menselijker en aanmerkelijk minder
volmaakt, en dat beeld bevalt me niet zo erg.
Ik heb het land aan Kamerlingh Onnes' standsvooroordeel en ook aan zijn kijk
op natuurkundig onderzoek, zoals die in zijn intreerede en elders naar voren komt.
Dit boek is geen poging een volledig objectieve geschiedenis der natuurkunde te
schrijven

*

De naam van het laboratorium werd later - na de pensionering van Kamerlingh Onnes veranderd in ‘Kamerlingh Onnes Laboratorium’; ook de naam van de Communications werd
toen gewijzigd. Ik ben niet helemaal consequent in het gebruik van de verschillende
benamingen: Natuurkundig, Fysisch, Cryogeen, en Kamerlingh Onnes Laboratorium. De lezer
moet erop verdacht zijn dat deze namen op een en dezelfde instelling slaan.
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maar een relaas van persoonlijke ervaringen en opvattingen en daarom zal ik niet
proberen mijn subjectieve bezwaren te elimineren. De lezer moet echter wel beseffen
dat mijn oordeel mogelijk onrechtvaardig is.
Heike Kamerlingh Onnes stamde uit een aanzienlijk geslacht van kooplieden en
fabrikanten, waarin ook artistieke begaafdheid geen uitzondering was. Een jongere
broer was een bekend schilder (en diens zoon was naar mijn mening een nog beter
schilder) en Heike zelf schijnt zich in zijn jeugd voor dichtkunst te hebben
geïnteresseerd. Heeft hij die dichterlijke neigingen opzettelijk onderdrukt? Zijn
intreerede in Leiden zou daar bijna op wijzen. Anderzijds is zijn beschrijving van de
eerste vloeibaarmaking van helium niet alleen zakelijk en precies, maar ook een
mooi stukje proza. Hij werd geboren op 21 september 1853 te Groningen, ging daar
naar school, begon zijn studie aan de Groningse universiteit in 1870 en promoveerde
in 1879; intussen had hij ook drie semesters in Heidelberg doorgebracht, waar hij
studeerde onder Kohlrausch en Bunsen. In zijn dissertatie Nieuwe Bewijzen voor
de Aswenteling der Aarde bestudeerde hij de invloed van de draaiing van de aarde
op de beweging van een korte slinger en komt, niet verwonderlijk, tot het resultaat
dat theorie en waarneming met elkaar kloppen. Dit proefschrift toont een niet geringe
wiskundige kennis - hij past systematisch de methodes van Hamilton en Jacobi toe
- en ook vaardigheid in het construeren en gebruiken van toestellen. Het thema heb
ik echter altijd nogal laag bij de gronds en saai gevonden. Je wist van tevoren wat
eruit moest komen en het onderzoek leidde zelfs niet tot een aardige demonstratie.
Na zijn promotie werkte Kamerlingh Onnes enkele jaren als docent aan de
Technische Hogeschool te Delft en in 1882 werd hij benoemd tot hoogleraar in
Leiden. Daar is hij tweeënveertig jaar gebleven.
Zijn inaugurele oratie op 11 november 1882 is getiteld: ‘De Betekenis van
Quantitatief Onderzoek in de Natuurkunde’, een duidelijk credo waaraan hij zijn
leven lang trouw zal blijven. Opmerkelijk is ook dat hij zich bewust is van wat men
tegenwoordig sociale relevantie noemt. Ik citeer de eerste zinnen.
‘De natuurkunde dankt hare vruchtbaarheid in het voortbrengen van middelen tot
stoffelijk welzijn en haren overwegenden invloed op onze wereldbeschouwing aan
den zuiveren geest der
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proefondervindelijke wijsbegeerte. Zij kan haar belangrijk aandeel in het denken en
werken der hedendaagsche maatschappij slechts behouden, wanneer zij door
waarneming of proefneming telkens nieuwen grond aan het onbekende ontworstelt.
Het aantal en vooral de hulpmiddelen der instellingen, welke haar daartoe de
gelegenheid aanbieden, staan echter verre achter bij de groote beteekenis van het
maatschappelijk belang, aan welks behartiging zij gewijd zijn. Hij, die de gewichtige
taak aanvaardt, tot de beoefening der natuurkunde op te leiden en een dier
instellingen te beheeren, heeft zich dus met dubbelen ernst rekenschap te geven
van zijn inzicht omtrent de eischen van proefondervindelijk onderzoek in onzen tijd.
Hij moge voor zijn werken en streven geen anderen prikkel kennen dan de
dichterlijke dorst naar waarheid, het doorgronden van den aard der dingen moge
voor hem levensdoel zijn, den moed tot het aanvaarden van een ambt, dat hem
daartoe de gelegenheid biedt, kan hij slechts putten uit de overtuiging nuttig te
kunnen zijn door het handhaven van bepaalde beginselen.
Naar mijn inzicht moet bij de proefondervindelijke beoefening der natuurkunde
het streven naar quantitatief onderzoek, d.w.z. naar het opsporen van de
maatbetrekkingen in de verschijnselen op den voorgrond staan.
Door meten tot weten, zou ik als zinspreuk boven elk physisch laboratorium willen
*
schrijven.’
‘Door meten tot weten.’ Daarbij zou je kunnen beginnen te filosoferen in hoeverre
de structuur van een taal invloed heeft op de denkwijze van hen die deze taal als
moedertaal hebben. De lotgevallen van het Nederlands hebben gemaakt dat meten
en weten op elkaar rijmen (de overeenkomstige woorden in het Hoogduits, messen
en wissen, doen dat niet). Daardoor prentte deze spreuk zich in het geheugen. Ze
heeft veel kwaad gedaan. Want al is het ontegenzeggelijk waar dat kwantitatieve
metingen erg belangrijk zijn, het is een ernstige fout te menen dat de hele
experimentele natuurkunde daaruit bestaat. We kunnen alleen beginnen te meten
wanneer we weten wat we willen meten! Kwalitatieve waarneming moet voorafgaan
aan kwantitatieve meting,

*

Uit: Gedenkboek, aangeboden aan den hoogleeraar H. Kamerlingh Onnes, Directeur van het
Laboratorium, bij gelegenheid van zijn 25-jarig doctoraat op 10 juli 1904, Leiden, Eduard IJdo,
1904.
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en door te vroeg opstellingen te maken voor metingen kunnen we zelfs de
mogelijkheid nieuwe verschijnselen te vinden teniet doen. (Lenards experimentele
opstellingen waren voor bepaalde kwantitatieve metingen beter geschikt dan die
van Röntgen; heeft hij daarom de röntgenstralen niet ontdekt?) Ook is het de taak
van de experimentele natuurkunde nieuwe omstandigheden te scheppen, waaronder
nieuwe verschijnselen mogelijk worden: lage temperaturen, hoge druk, sterke
magneetvelden. Gelukkig was Kamerlingh Onnes een veel te goed fysicus dan dat
hij zich aan zijn eigen bekrompen regel zou houden. Hij opende een volkomen nieuw
veld van onderzoek en vond, met zijn assistenten, op zijn minst één kwalitatief nieuw
en uiterst verrassend verschijnsel: de supergeleiding. Zijn beste werk weerlegt zijn
stelregel. (Zo zou ik het willen zeggen, maar mogelijk zou hijzelf hebben volgehouden
dat zijn wens de elektrische weerstand van vaste stoffen te meten hem op het juiste
spoor had gezet.)
Systematisch en grondig bouwde Kamerlingh Onnes zijn experimentele installaties
op. Aanvankelijk werkte een andere groep in het laboratorium over magnetisme en
magneto-optica; zo kon Zeeman in 1898 het ‘Zeeman-effect’ ontdekken. Nadat
Zeeman naar Amsterdam was verhuisd en enkele andere leden van die groep ook
waren vertrokken, naar andere universiteiten of naar Delft, werd dit soort werk ofwel
gestopt, of opgenomen in het hoofdprogramma. Aanvankelijk was Kamerlingh Onnes
geen echte pionier. Lucht was al in 1877 voor de eerste keer vloeibaar gemaakt;
de vloeibare-luchtinstallatie van Kamerlingh Onnes kwam pas in 1892 in bedrijf.
Toen kon ze wel enkele liters vloeibare lucht (of vloeibare zuurstof) per uur
produceren. In 1898 slaagde Dewar in de Royal Institution te Londen erin waterstof
vloeibaar te maken met de zogenaamde Linde-methode.
Kamerlingh Onnes had al in 1896 voorspeld dat dat mogelijk moest zijn, maar
het werd 1906 voor de Leidse waterstofliquefactor functioneerde. Toen leverde hij
vier liter vloeibare waterstof per uur.
Twee jaar later, op de tiende juni, werd helium vloeibaar gemaakt en deze keer
was Kamerlingh Onnes al zijn mededingers - in het bijzonder Dewar - voor.
Van een zuiver wetenschappelijk standpunt was dat vloeibaar maken van helium
misschien niet zo verrassend: nadat waterstof
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was vloeibaar gemaakt zullen maar weinig natuurkundigen aan de juistheid van de
extrapolatie voor helium hebben getwijfeld. Gezien de algemene stand van de
technologie in die dagen en gezien de beperkte technische faciliteiten waarover
universiteitslaboratoria destijds in het algemeen beschikten, was het een enorme
technische prestatie. Pompen en compressoren waren in de handel, maar hun
kwaliteit was lang niet altijd bevredigend. In het begin moest het laboratorium zelfs
zijn eigen elektriciteit opwekken, met een op lichtgas lopende motor. En het
merendeel van de toestellen moest in de laboratoriumwerkplaatsen worden gemaakt.
Wat dat betreft had Kamerlingh Onnes een bijzonder gelukkige inval: hij richtte een
school op voor instrumentmakers en glasblazers. De leerlingen volgden theoretische
lessen aan een avondschool, waar sommigen van de wetenschappelijke assistenten
van het laboratorium les gaven, en deden praktisch werk in de
laboratorium-werkplaatsen. Dat gaf Kamerlingh Onnes tevens de gelegenheid zijn
beste technici wat extra te betalen.
Hij haalde een uitstekende glasblazer uit Duitsland, Herr Glasbläsermeister
Kesselring, die een aantal leerlingen heeft opgeleid en zo de grondlegger werd van
een traditie van glasblazen in ons land. Hij vond ook zijn beroemde technische
factotum, Flim. Deze Flim was werkelijk een duivelskunstenaar. Hij was in 1901 op
het laboratorium gekomen, maar was nog in functie toen ik in Leiden werkte en ik
heb hem dus vrij goed leren kennen. Hij had geen grote theoretische kennis maar
hij was niet alleen ontzettend handig, hij was ook een uitstekend ontwerper van
toestellen en een goed organisator. Hij sprak meestal in korte afgebeten zinnetjes.
Als je een of ander nieuw plannetje had en hem om zijn mening vroeg, had je alle
kans dat je ten antwoord kreeg: ‘Ik zou zeggen, gekkenwerk,’ en dan kon je het in
Leiden maar beter niet proberen. Ontwerp en bouw van de waterstof- en
heliumliquefactor was voor een groot gedeelte zijn werk geweest en Kamerlingh
Onnes verzuimt niet hem in zijn verslag van de eerste vloeibaarmaking van helium
oprechte dank te betuigen. Er werd weleens gezegd dat Kamerlingh Onnes er nooit
in zou zijn geslaagd helium vloeibaar te maken zonder Flim, maar dat is maar ten
dele waar. Kamerlingh Onnes was zeer bekwaam in het kiezen van goede technici
en hij zou vast wel iemand anders hebben gevonden; Flim zou nooit of te nimmer
op het denkbeeld zijn gekomen
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een heliumliquefactor te bouwen zonder de opdracht en de aanwijzingen van
Kamerlingh Onnes.
Met zijn school sloeg Kamerlingh Onnes ongetwijfeld meer dan twee vliegen in
een klap. Hij voorzag het laboratorium van voortreffelijke technici, die hij voor
toenmalige begrippen goed kon betalen, en ook van goed ingerichte werkplaatsen,
met een aantal streng geselecteerde leerlingen die voor allerlei werkjes konden
worden gebruikt: de zogenaamde ‘blauwe jongens’, vanwege de overalls die ze
droegen. Hij hielp een aantal begaafde jongens later een goede positie in de industrie
of in een ander laboratorium te vinden. Hij droeg ook bij tot een verbetering van het
niveau van instrumentmaken en glasblazen in Nederland.
Men zou hem een paternalistisch dictator kunnen noemen, en wat zijn technici
betreft stuitte dat toentertijd niet op grote bezwaren. Een van hen, Louis Ouwerkerk,
die in 1915 op het laboratorium was gekomen, legde me eens uit hoe dat zat. ‘Je
werd om en bij nieuwjaar op zijn kamer geroepen, je dacht dat je opslag zou krijgen
en vond dat je dat ook wel verdiende. Hij stuurde je weg zonder een cent, en toch
was je erg tevreden. Ik snap eigenlijk nog niet hoe hij het deed.’ Toen op de meeste
fabrieken en kantoren de vrije zaterdagmiddag werd ingevoerd en zijn technici hem
vroegen zich daarbij aan te sluiten, weigerde hij pertinent. Van dergelijke
revolutionaire tendenties moest hij niets hebben. De werkplaatsen van het
laboratorium - en het laboratorium zelf - werkten tot in de jaren dertig ook op
zaterdagmiddag.
Hij had een sterk ontwikkeld standsgevoel, geloofde in een maatschappij met
duidelijk onderscheiden rangen en standen. Mij is ter ore gekomen dat hij zelfs de
grote Lorentz wat uit de hoogte bejegende: die kwam niet uit dezelfde kringen. Toen
Flim zijn zoon op de HBS wilde doen raadde hij dat sterk af. Hij moest de jongen een
goede technische opleiding geven, maar hem niet naar een school sturen die toegang
gaf tot de universiteit en niet proberen hem te laten doordringen tot kringen waar
hij niet thuishoorde. Volgens het verhaal hield Flim die keer voet bij stuk; hij zou
gezegd hebben: ‘'k Zou zeggen, mijn jongen, mijn geld, mijn beslissing.’ De zoon
studeerde later medicijnen en werd een goed bekend staande huisarts in Leiden.
Het verhaal dat mevrouw Kamerlingh Onnes flauwviel toen ze hoorde dat hij met
de dochter van een professor ging trouwen is apocrief, maar wel tekenend.
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Flim jr. kwam droevig aan zijn eind: tijdens de bezetting werd hij door de Duitsers
doodgeschoten.
Al met al mogen we toch wel zeggen dat binnen de grenzen van zijn vooroordelen,
Kamerlingh Onnes goed voor zijn technici was.
Hoe stond het met zijn studenten en assistenten? Voor zover ik weet was hij niet
onbenaderbaar en stelde hij bepaalde contacten op prijs. Hij had ook wel begrip
voor studentikoze aardigheden, zoals blijkt uit de volgende geschiedenis (ik kan
niet instaan voor de waarheid maar ik heb haar niet verzonnen). De tuin van
Kamerlingh Onnes lag langs het Galgewater en aan de overkant was het botenhuis
van de studentenroeivereniging. Een zeker jaar maakten de ploegen, die met hun
lentetraining waren begonnen, het tot gewoonte na het roeien even in het water te
duiken, en ze vonden het niet nodig daarbij een zwembroek aan te trekken. Mevrouw
Onnes vond dat zeer ongepast en zei tegen haar man dat hij daar wat aan moest
doen. Dus schreef hij een brief waarin hij getuigde van zijn belangstelling in de
training, goedkeurend sprak over hun zwemmen, maar wel vroeg om enig medelijden:
hij had een zwakke maag en twee jonge keukenmeisjes, en sinds ze met dat
zwemmen waren begonnen kreeg hij meestal aangebrand eten.
Hij behandelde zijn assistenten en studenten echter niet als jongere collega's en
zeker niet als zelfstandige onderzoekers. Dientengevolge was hij wel gerespecteerd
en gevreesd, maar in veel mindere mate bewonderd en geliefd. Zijn wijze van
besturen was autoritair en zou vandaag niet meer worden geaccepteerd, maar
binnen het kader van die bestuurswijze was hij correct, en hij verzuimde nooit de
verdiensten van zijn ondergeschikten te vermelden. Vast stond voor hem dat hij het
programma van het laboratorium bepaalde en dat alle resultaten onder zijn naam
werden gepubliceerd; alleen oudere medewerkers konden co-auteur zijn. Het is
leerzaam in dit verband wat nader te kijken naar de ontdekking van de
supergeleiding. Nadat hij helium had vloeibaar gemaakt stelde Kamerlingh Onnes
zich voor te beginnen met een systematisch onderzoek van de eigenschappen der
materie bij de lage temperaturen die nu konden worden bereikt. Het meten van de
elektrische weerstand was een deel van het programma en Kamerlingh Onnes zag
ook heel goed in dat de resultaten belangrijk zouden zijn voor de theorie van de
elektriciteitsgeleiding in me-
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talen. Toen voorlopige experimenten aantoonden dat de weerstand van goud en
platina bij vloeibare-heliumtemperatuur tegen de oorspronkelijke verwachting in
zeer veel lager is dan de weerstand bij vloeibare-luchttemperatuur, publiceerde hij
zelfs een theoretische bespiegeling hoe dit wellicht zou kunnen worden verklaard
en daarbij komt hij zelfs al enigszins in de richting van de huidige theorie. De twee
natuurkundigen die waren aangewezen om de experimenten te doen waren G.
Holst, die een diploma in wis- en natuurkunde aan de Technische Hogeschool in
Zürich had behaald en die nu in Leiden werkte als assistent en bezig was een
proefschrift te bewerken, en dr. C. Dorsman. Aan het eind van zijn eerste publikatie
over elektrische weerstand bij heliumtemperatuur schrijft Kamerlingh Onnes: ‘Gaarne
betuig ik mijn dank aan Dr. Dorsman voor zijn intelligente assistentie gedurende het
hele onderzoek en aan de heer G. Holst, die de metingen met de Wheatstonebrug
zeer zorgvuldig uitvoerde.’ Ongeveer dezelfde dankbetuiging komt voor in de
publikaties waarin de ontdekking van de supergeleiding wordt meegedeeld, en twee
jaar later besluit Kamerlingh Onnes een artikel als volgt:
‘Aan het eind gekomen van serie H van mijn experimenten met vloeibaar helium
wil ik mijn dank betuigen aan den heer G. Holst, assistent aan het physisch
laboratorium, voor de toewijding waarmee hij me heeft geholpen, en aan de heer
G.J. Flim, hoofd van de technische afdeling van het cryogene laboratorium, en de
heer O. Kesselring, glasblazer van het laboratorium, voor hun belangrijke hulp bij
het opstellen van de proeven en bij het vervaardigen van de apparatuur.’
In 1914, toen Holst al uit Leiden weg was, verschijnen enkele publikaties met
Holst als co-auteur, en ten slotte: in een vertrouwelijk document waarin Kamerlingh
Onnes Holst voordraagt als lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen - Holst werd in 1926 verkozen - legt hij de nadruk op diens rol bij
de ontdekking van de supergeleiding.
Zou iemand tegen Kamerlingh Onnes hebben gezegd dat Holst van begin af aan
mede-auteur zou moeten zijn geweest en in elk geval als mede-ontdekker moest
worden beschouwd, dan zou hij waarschijnlijk hoogst verwonderd zijn geweest. Hij
had ervoor gezorgd dat er bij heliumtemperatuur kon worden gemeten, daar had
Holst niet toe bijgedragen. Hijzelf had opdracht gegeven de
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elektrische weerstand van kwik te meten, gedeeltelijk in verband met zijn eigen
theoretische speculaties. Iedere competente fysicus die de opdracht zou hebben
gekregen deze metingen uit te voeren, zou de supergeleiding hebben geconstateerd.
Dat Holst zeer competent was wilde hij niet ontkennen; daarvoor had hij hem dan
ook welverdiende dank betuigd.
Dat zou dunkt me Kamerlingh Onnes' redenering zijn geweest, en ze klinkt nogal
overtuigend. En toch zou volgens nu geldende normen Holst wél mede-auteur
moeten zijn. Hoe reageerde Holst zelf op deze zaak? Daar moet ik later nog op
terugkomen.
Mevrouw de Haas-Lorentz vertelt in haar boekje over haar vader een bedroevend
verhaal over twee kamers, dat zich afspeelde in 1906. Ik citeer:
‘Er kwam een aanbouw aan het laboratorium met een collegezaal, een kamer
voor Lorentz, een kamer voor diens assistent, en twee kleine laboratoriumkamers
voor experimenten en bestemd voor Lorentz' persoonlijk gebruik. Iets dergelijks had
hij tot dan toe erg gemist, hij had erom gevraagd en ze gekregen. Hij hield ervan
zelf proeven te doen, zuiver voor zijn plezier. Waarschijnlijk door een vergissing
werden de twee kamers “tijdelijk” toegevoegd aan het grote laboratorium. Ik weet
nog heel goed hoe teleurgesteld mijn vader was over het resultaat van deze
administratieve maatregel. Maar er werd niet verder over gepraat. Mijn vader gaf
er, terecht of ten onrechte, de voorkeur aan zijn gemoedsrust te bewaren en geen
opschudding te veroorzaken, tenzij dit absoluut onvermijdelijk was.’
Ik ben geneigd te denken dat Kamerlingh Onnes die kamertjes gewoon heeft
ingepikt; in elk geval zou het hem geen moeite hebben gekost de zaak te
redresseren.
Zoals ik al schreef, ik ben bevooroordeeld. Laat ons daarom vooral niet de enorme
verdienste van Kamerlingh Onnes vergeten. In een tijd waarin in veel laboratoria
de techniek niet veel verder ging dan het spreekwoordelijke ‘lakje en touwtje’ en
zelfgeblazen glaswerk, schiep hij een bijna industriële organisatie. Het was ‘big
science’ avant la lettre. Om te bereiken wat hij heeft bereikt waren wetenschappelijke
visie, technische competentie, energie, doorzettingsvermogen en diplomatie niet
voldoende: ook een zekere mate van koelbloedige hardhandigheid was onontbeerlijk.
Tot 1923 was Leiden de enige plaats ter wereld waar vloei-
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baar helium beschikbaar was. Toen volgde McLennan in Toronto het Leidse
voorbeeld. Ook in de Physikalisch Technische Reichsanstalt in Berlijn en het Bureau
of Standards in Washington werden heliumliquefactoren gebouwd. In de jaren dertig
kwamen er diverse zeer actieve lage-temperatuurcentra bij. Kapitza bouwde in
Cambridge een nieuw soort van liquefactor en zette het Mond Laboratorium op.
*
Daarna verhuisde hij naar Rusland en schiep daar een zeer belangrijk centrum.
Nog een ander soort van liquefactor werd gebruikt door Mendelssohn, en door
Simon en Kurti, in het Clarendon Laboratorium in Oxford. Deze natuurkundigen
hadden Duitsland moeten verlaten wegens Hitlers anti-joodse maatregelen. F.A.
Lindemann, later Lord Cherwell, was toen hoogleraar in de natuurkunde te Oxford.
Hij was in 1904 bij Nernst gepromoveerd. Gedurende de tweede wereldoorlog was
hij wetenschappelijk adviseur van Churchill en als zodanig heeft hij aan veel kritiek
1
blootgestaan , maar niemand zal kunnen ontkennen dat hij het ingedutte Clarendon
Laboratorium nieuw leven heeft ingeblazen. Door posities te creëren voor uit
Duitsland geëmigreerde natuurkundigen heeft hij niet alleen die natuurkundigen zelf
maar ook de Engelse wetenschap een belangrijke dienst bewezen. Dan was er ook
nog het laboratorium van Giauque, in Berkeley, Californië. Vloeibaar helium was
niet langer een Nederlands monopolie, maar tot na de tweede wereldoorlog was
het nog wel een oligopolie. Vandaag is het bijna een huishoudelijk artikel.
Kamerlingh Onnes overleed te Leiden op 21 februari 1926. Hij werd begraven op
het kerkhof te Voorschoten. Zijn technici werden geacht de stoet te voet te volgen,
in pandjesjas met hoge hoed. Buiten de bebouwde kom van Leiden zette de door
paarden getrokken lijkwagen er flink de vaart in en de arme technici kwamen hijgend
en zwetend op de begraafplaats aan. Een van hen veegde het zweet van zijn
voorhoofd, lachte en zei: ‘Daar heb je nou echt de oude baas; zelfs na zijn dood
laat hij je nog rennen.’
Dat is ook waar in figuurlijke zin. Vele generaties van fysici hebben gewerkt en
werken nog op het gebied dat door hem werd ontsloten.

*

Ik ben onvoldoende op de hoogte van de details om te kunnen vertellen wat de
omstandigheden waren die Kapitza ertoe bewogen - of dwongen - in Rusland te blijven, toen
hij daar in 1934 op bezoek was.
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De Haas en Keesom
Na de pensionering van Kamerlingh Onnes in 1924 werd het laboratorium geleid
door twee opvolgers, De Haas en Keesom. Ze waren zeer verschillend van karakter
en konden niet al te best met elkaar opschieten.
Wilhelmus Hendrikus Keesom, geboren 21 juni 1876, zoon van een schapenboer
op Texel, moet een voorbeeldig knappe en ijverige schooljongen en student zijn
geweest. Hij studeerde in Amsterdam, waar hij de colleges van Van der Waals
volgde, en hij legde zijn examens af met de regelmaat van een klok en altijd summa
cum laude. In 1900 werd hij assistent bij Kamerlingh Onnes en hoewel hij in
Amsterdam promoveerde - in 1904 - had hij het werk voor zijn proefschrift in Leiden
gedaan. Men zou kunnen zeggen dat hij een typisch produkt was van de ‘door meten
tot weten’-leer, althans gedurende het begin van zijn loopbaan. Hij was echter beslist
niet alleen een experimentator. Zijn kennis van de kinetische theorie en van de
thermodynamica was zeer grondig en hoewel zijn theoretische werk niet van veel
fantasie getuigt, is het wel uiterst degelijk. Kamerlingh Onnes vertrouwde op Keesoms
theoretische adviezen bij het ontwerp van de heliumliquefactor en in vele andere
gevallen, en vermeldt dat nadrukkelijk in zijn Nobelvoordracht. Keesom bleef in
Leiden tot 1917; toen werd hij docent in de natuurkunde en de fysische scheikunde
aan de veeartsenijkundige school te Utrecht. Een jaar later kreeg die school de
status van hogeschool en Keesom werd bijna automatisch gewoon hoogleraar. Er
werd verteld dat zijn vader verbaasd was dat zijn zoon daar in Utrecht was benoemd.
‘Willem aan de veeartsenijkundige hogeschool,’ zou hij hebben gezegd. ‘Hij kent
nauwelijks het verschil tussen een schaap en een varken.’ In Utrecht deed Keesom
mooi werk aan röntgendiffractie door vloeistoffen en gassen, waarschijnlijk niet zijn
vaders idee van veeartsenijkundig werk. In 1923 kwam hij terug naar Leiden en
vatte zijn werk aan lage temperaturen weer op. Keesom was geen briljant spreker,
nog minder een society-figuur. Zijn zwaarlijvigheid - in later jaren woog hij over de
honderdvijfentwintig kilo - maakte dat hij wat moeilijk ademhaalde en zijn spreken
werd om de tien woorden of zo even onderbroken door een zacht pff-geluid.
In zijn jongere jaren schijnt hij wel graag schaatsen te hebben gereden, op gewone
Friese schaatsen natuurlijk, maar dat heeft hij
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op moeten geven. ‘Heeft u nog schaatsen gereden dit weekeinde, professor?’ vroeg
een van zijn studenten hem eens. ‘Nee, ik ben wel naar de ijsbaan gegaan pff, maar
er was niemand om mijn schaatsen aan te binden pff en toen ben ik maar weer naar
huis gegaan.’ Hij kon met een zekere goedmoedige humor over zijn corpulentie
praten. Toen bij een internationale bijeenkomst een collega die wat hardhorend
begon te worden erover klaagde dat hij de indruk had dat de mensen ieder jaar
zachter praten, schijnt hij geantwoord te hebben: ‘En ik heb de indruk dat de stoelen
ieder jaar smaller worden.’ Je kon met Keesom heel gezellig een glas bier of wijn
drinken. Tijdens mijn verblijf in Zürich was er eens een internationale conferentie,
waarbij ook Keesom aanwezig was. Bij een receptie bij Pauli thuis moest ik voor de
bediening zorgen. Toen Keesom wat later bij een bijeenkomst in Leiden mijn
toekomstige echtgenote zag, ging hij meteen naar haar toe en zei: ‘Uw aanstaande
pff kan heel aardig met de fles omgaan.’ Ik weet niet of deze smering er iets mee
te maken had, maar ik ben me nooit bewust geweest van enigerlei wrijving tussen
Keesom en mijzelf. Bij mijn voorganger Wiersma lag dat wat anders.
Wander Johannes de Haas, geboren op 2 maart 1878, was de zoon van een
leraar, hoofd van de rijksleerschool te Middelburg. Na zijn eindexamen HBS in 1895
begon hij met de notarisstudie, legde twee van de drie vereiste examens af en
werkte een tijdje op een notariskantoor. Toen kwam hij tot de conclusie dat dit vak
hem toch niet beviel en hij ging naar Leiden om wis- en natuurkunde te studeren.
Van 1905 tot 1911 was hij assistent van Kamerlingh Onnes en in 1912 promoveerde
hij op een proefschrift getiteld: ‘Metingen over de compressibiliteit van waterstof, in
het bijzonder waterstofdamp bij en beneden het kookpunt.’ De titel laat duidelijk zien
dat het een typisch ‘weten door meten’-proefschrift was. Intussen was hij getrouwd
met de oudste dochter van Lorentz, Geertruida Luberta, zelf een niet onverdienstelijk
theoretisch natuurkundige, en in 1913 trok het jonge paar naar Berlijn. Daar werkte
hij eerst bij professor H. du Bois, een specialist op het gebied van magnetisme, een
onderwerp dat hem beter beviel dan het nauwkeurig meten van isothermen of
dampdrukkrommes. Van 1913 tot 1915 was hij ‘Wissenschaftlicher Mitarbeiter’ aan
de Physikalisch Technische Reichsanstalt. Daar heeft hij samen met Einstein gewerkt
aan het verschijnsel dat nog steeds bekend staat
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als het Einstein-De Haas effect, en hoewel men erover kan twisten of zij het bestaan
van dit naar hen genoemde effect inderdaad hebben aangetoond, lijdt het geen
twijfel dat hun werk zeer stimulerend en leerzaam is geweest voor latere
onderzoekers.
Waarom deze zure opmerking? De kwestie is dat De Haas een effect meende
gevonden te hebben dat wel klopte met de toenmalige theoretische vermoedens,
maar twee keer zo groot was als het resultaat van veel nauwkeuriger metingen die
later door anderen werden uitgevoerd. Dat betekent dat hij alle storende invloeden
niet volledig had geëlimineerd, hoewel hij wel degelijk besefte dat ze bestonden (hij
sprak erover op het derde Solvay-congres in 1921). Maar als een storende invloed
even groot is als het werkelijke effect, kun je dan beweren dat je het bestaan van
dat effect met zekerheid hebt bewezen?
In 1917 werd hij hoogleraar in Delft, in 1922 in Groningen; in 1924 kwam hij terug
naar Leiden.
De werkverdeling tussen De Haas en Keesom was ruwweg als volgt. Keesom
was verantwoordelijk voor de cryogene installaties en deed onderzoek over helium,
andere gassen en vloeibaar gemaakte gassen, en over de thermische eigenschappen
van vaste stoffen. De Haas deed onderzoek over elektrische, magnetische en
optische eigenschappen van de materie bij lage temperaturen. Dat was een redelijke
verdeling, die ook in de praktijk vrij goed werkte. Ze zou nog beter hebben kunnen
werken als er een nauwe en vriendschappelijke samenwerking tussen De Haas en
Keesom zou hebben bestaan, maar dat was niet het geval. Op aard en oorzaak van
hun meningsverschillen zal ik niet ingaan. Zolang ik op het Kamerlingh Onnes
Laboratorium werkte heb ik altijd geprobeerd te doen alsof ze niet bestonden. Hier
wil ik toegeven dat ze bestonden, maar verder zal ik niet gaan.
Laat ik liever wat meer vertellen over De Haas en Keesom als fysici. Keesom was
degelijk en betrouwbaar, De Haas fantasierijk en grillig. Soms waren zijn fantasieën
onthutsend, vaak waren ze constructief, en vermakelijk waren ze altijd. ‘Geloof je
in de realiteit van de krachtlijnen?’ kon hij je plotseling vragen. ‘We hebben een
complementaire wiskunde nodig,’ zei hij een andere keer. Ik begreep niet meteen
waar hij heen wou, en dus ging hij verder met ‘... een wiskunde waarin alles wat nu
ingewikkeld en moeilijk is, eenvoudig en gemakkelijk wordt; maar gewoon rekenen
zal
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dan wel erg ingewikkeld worden.’ Of hij kon peinzend zitten te staren naar
waterdroppels, die langs een beslagen ruit naar beneden dropen en dan opmerken:
‘Als je al die droppeltjes zo naar beneden ziet gaan, vraag je je wel eens af wat dat
allemaal te betekenen heeft.’
De Haas' kennis van theoretische natuurkunde, of liever, van de wiskundige
formulering van de theoretische natuurkunde, was gering en stond achter bij die
van Keesom. Ik heb hem nooit meer dan de allerelementairste formules zien
gebruiken. Hij compenseerde dat door een merkwaardige intuïtie, die hem in staat
stelde het zwakke punt in een redenering te ontdekken, hoewel hij de wiskunde niet
volgde. Een dergelijke intuïtie hielp hem ook bij zijn kritiek op experimentele
resultaten.
Het eerste experiment dat ik probeerde te doen betrof de stopping power, het
remmend vermogen, van tin voor alfa-deeltjes. Ik wilde nagaan of dit zou veranderen
- dus of tinfolie een alfadeeltje meer of minder zou tegenhouden - wanneer het tin
*
supergeleidend werd. Ik dacht eerst dat ik werkelijk een effect had gevonden, en
liet mijn meetkrommen aan De Haas zien, die ze argwanend bekeek. ‘Ik ben ervan
overtuigd dat deze resultaten juist zijn,’ zei ik, waarop hij antwoordde: ‘Heb je
overtuigingen? Dat zijn voor een experimentator gevaarlijke dingen om te hebben.
Zie maar dat je ze gauw kwijtraakt.’ Natuurlijk had hij gelijk. Mijn resultaten berustten
op een nogal verraderlijke storende invloed die ik over het hoofd had gezien.
Keesom hield ervan uitgebreide meetprogramma's op te stellen; De Haas had
plezier aan slimme experimentele trucjes. Hij was vaak ziek en zijn colleges voor
eerste- en tweede-jaarsstudenten vielen dan uit. Dat was erg jammer, want als hij
in de stemming was kon hij vernuftige demonstratieproeven uitdenken en die met
een onnavolgbare droge humor vertonen. Hij kon ook leerzame anekdotes vertellen.
†
Als voorbeeld van een typisch De Haas-verhaal het volgende. Haga, zijn voorganger
in Groningen, hield

*

†

Het denkbeeld dat het remvermogen zou toenemen met toenemend elektrisch
geleidingsvermogen kwam voort uit een theoretische verhandeling van C.F. von Weizsäcker,
Ann. Physik, 17, 869, 1933. Een meer uitgewerkte theoretische behandeling door Kramers,
Physica 13, 401-412 (1947) laat zien dat men geen effect moet verwachten.
H. Haga (1852-1936) was een klasgenoot van Lorentz geweest op de HBS in Arnhem. Hij was
natuurkundeprofessor in Groningen van 1886 tot 1922.
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zich bezig met precisiemetingen met behulp van een tangentenboussole. In 1937
schrijft Curtis van het Bureau of Standards daarover:
‘Haga en Boerema zeggen een nauwkeurigheid van 100 op een miljoen te hebben
bereikt en dat is waarschijnlijk het uiterste wat met deze methode kan worden
gehaald. De methode is echter van grote historische betekenis, want gedurende
bijna een halve eeuw, volgende op de eerste beschrijving in 1837, werd ze algemeen
gebruikt in alle elektrische laboratoria. Ze werd opgegeven toen men in laboratoria
2
merkte dat commerciële elektriciteitsleidingen de aflezingen beïnvloeden.’
Maar Curtis zegt niets over een andere moeilijkheid die Haga ondervond. Hij had
een volkomen ijzervrij laboratorium laten bouwen en, als verdere voorzorg, was het
omgeven door een parkje. Op mooie zomeravonden traden er een uur na
zonsondergang eigenaardige magnetische storingen op. Ontbrak er toch iets aan
de magnetische beveiligingsmaatregelen, of was het een nieuw meteorologisch
verschijnsel? Ten slotte werd de oorzaak gevonden: er lag een regiment huzaren
in Groningen; op mooie zomeravonden gingen de huzaren met hun meisjes het
*
park in... en ze droegen sporen.
De Haas kon - als hij daar zin in had - een geslepen diplomaat zijn, maar soms
waren zijn methodes bizar. C.J. Gorter vertelde me dat, toen hij zijn proefschrift
schreef en zijn werk met De Haas wilde bespreken, hij altijd vriendelijk werd
ontvangen maar in plaats van over het proefschrift begon De Haas over totaal andere
onderwerpen te praten, bijvoorbeeld over de voordelen van een pluimveebedrijf
boven een loopbaan in de natuurkunde; daar wou hij Gorters mening weleens over
horen. De volgende keer begon hij dan met Gorter te vragen of hij nog eens had
nagedacht, maar als Gorter dan enthousiast begon te vertellen over zijn denkbeelden
en zijn meetresultaten betreffende paramagnetische stoffen, werd hij meteen in de
rede gevallen. Daar had De Haas het niet over. Hij wilde weten wat Gorter dacht
van de pluimveehouderij.

*

Mijn collega J.A. Prins, die de vroegere toestand in en om het natuurkundig laboratorium in
Groningen goed kende, heeft me ervan overtuigd dat de feitelijke juistheid van dit verhaal
uiterst twijfelachtig is. Dat maakt het overigens niet minder karakteristiek voor De Haas. En
leerzaam voor studenten was het in elk geval wel.
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‘Het zou toch wel eens kunnen tegenvallen,’ zei De Haas. ‘Die dieren kunnen de
pip krijgen, en dan sta je slecht.’ De reden voor die vertragingsactie was dat De
Haas vond dat Wiersma, die enige jaren ouder was dan Gorter en die hem in
organisatorisch opzicht veel had geholpen, eerst moest promoveren. Maar juist door
dat organisatorische werk, en ook omdat hij weleens te veel aandacht besteedde
aan kleinigheden in zijn eigen werk, schoot Wiersma niet erg snel op. Daarom moest
Gorter wat worden afgeremd totdat Wiersma klaar was. Dat was begrijpelijk, en
waarschijnlijk heeft Gorter door die vertragingsactie een beter proefschrift
geschreven, maar ik heb nog geen handleiding voor researchmanagers gevonden
waarin een discussie over kippeziektes wordt aanbevolen als geschikt middel om
al te onstuimige fysici wat in te tomen.
Een keer was hij toen ik zijn kamer binnenkwam, ijverig bezig uit diverse theepotten
water in kopjes te schenken. Dat bleek een zeer rationele bezigheid te zijn. De
Octrooiraad had hem gevraagd deskundig advies te geven over de vraag of een
octrooiaanvraag voor een niet lekkende tuit al dan niet werd geanticipeerd door een
vroegere uitvinding. Hij moest ook advies uitbrengen over de tegels van de nieuw
in te richten badkamer van prins Bernhard. Voor zover ik me herinner werden die
tegels op vrij barbaarse wijze afwisselend met heel heet en ijskoud water behandeld
om te zien of ze niet schilferden.
Zijn eigen uitvindingen werkten niet altijd. Hij had, naar ik meen, een manier
bedacht om hooi snel te drogen. Hij stopte het in een soort betonmolen samen met
verhitte ijzeren kogels. Als het hooi droog was, moesten die kogels weer worden
verwijderd met een magneet. Het schijnt dat dat drogen vrij aardig lukte, maar het
hooi bleef in plukken tussen de gemagnetiseerde kogels hangen en het was veel
te veel werk het er tussenuit te trekken. Voor de juistheid van dit verhaal kan ik
overigens helemaal niet instaan. De Haas was altijd erg geheimzinnig als het over
zijn uitvindingen ging.
In 1942 publiceerde Keesom Helium, een indrukwekkend boek, dat een
samenvatting geeft van alles wat toentertijd over helium bekend was. Het toont
Keesoms talenten op hun allerbest: zijn vlijt - het moet een uiterst bewerkelijk
manuscript zijn geweest - zijn nauwkeurigheid, zijn theoretische kennis. De Haas
zou nooit
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het geduld hebben gehad een dergelijk boek te schrijven. Hij heeft eens een contract
getekend, met de firma Julius Springer, om een boek te schrijven over supergeleiding,
met mij als mede-auteur. We hebben er een paar avonden aan gewerkt, maar het
was een hopeloze onderneming. Hij was totaal niet bereid eerst een soort algemene
opzet te maken en hij vond het ook niet nodig eerst gegevens te verzamelen. Hij
begon eenvoudigweg te dicteren wat hij zich herinnerde van één bepaald - niet
bijzonder relevant - experiment. Daarna was hij niet meer geïnteresseerd. Aan de
andere kant - ook daarin verschilde hij van Keesom - deed hij graag zelf
experimenten. Dat waren gewoonlijk experimenten over zeer fundamentele
aangelegenheden. Ik geef één voorbeeld. Een vraag die hem al lang door het hoofd
speelde was of de negatieve lading van een elektron werkelijk precies wordt
gecompenseerd door de positieve lading van een proton, ofwel: is een neutraal
waterstofatoom werkelijk helemaal neutraal? Hij stelde die vraag al bij de derde
3
Solvay-conferentie in 1921. Later zette hij een proef op om te zien of er een
‘ladingsdefect’ bestond. Het getuigt van zijn experimentele vaardigheid en van zijn
objectiviteit dat hij geen enkele aanduiding vond van zo'n defect. (Dergelijke
experimenten zijn later ook door anderen gedaan met ingewikkelder toestellen en
veel grotere precisie, maar eveneens met negatief resultaat.) Hij is ook eens
begonnen aan een proef om te verifiëren dat een stroom van elektronen en een
stroom van ionen, die dezelfde lading transporteert, precies hetzelfde magneetveld
opwekken.
Toen tegen het einde van de jaren dertig De Haas hoorde over uraniumsplijting
en over de eerste - mislukte - proeven van Joliot een kettingreactie op gang te
krijgen, besefte hij direct de enorme consequenties die dit zou kunnen hebben en
hij bewoog onze regering ertoe een vrij grote hoeveelheid uraniumoxyde te kopen.
Op een goede dag werd een zending afgeleverd in Leiden, bij het laboratorium, en
De Haas zelf hield toezicht op het uitladen. Het materiaal was verpakt in kleine
tonnetjes en die werden verspreid in de kelder opgesteld. ‘Hier een vaatje,’ zei De
Haas, ‘en dat andere daar en dan een achter die pilaar, en zet ze niet op elkaar,
want dan ploft dat.’ Natuurlijk is er voor het maken van een uraniumbom wel iets
meer nodig en ‘ploffen’ is nauwelijks een adequate beschrijving van een kernexplosie,
maar dit soort humor was karakteristiek voor De Haas. Je was overigens nooit
helemaal zeker of hij toch niet enigszins in ernst was.
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Het lukte dit uraniumoxyde - ik meen dat alles is overgebracht naar Delft - gedurende
de bezettingstijd verborgen te houden. Het werd later uitgangspunt voor de
Noors-Nederlandse samenwerking op het gebied van kernenergie, een
samenwerking waarbij Kramers een grote rol heeft gespeeld. Nederland kon uranium
leveren, de Noren hadden zwaar water.
Er was nog een groot verschil tussen Keesom en De Haas. Keesom was een
*
vroom katholiek. Dat bleek bijvoorbeeld bij de promotie van P.H. van Laer. Van Laer
was katholiek priester, een man met een grote eruditie en een bijzonder loyaal
collega; hij was ook een capabel experimentator en zijn proefschrift was een mooi
stuk werk. Keesom, zijn promotor, liet dat in zijn judicium goed uitkomen. Hij eindigde
met: ‘... en ik verzoek u, zo nu en dan, bij uw dagelijkse offerande, laat ons afspreken
op de jaardag van uw promotie, de faculteit en de Leidse alma mater te gedenken.’
Het was zeer ongewoon maar wel roerend, een promotor dat aan een jonge doctor
te horen vragen.
Bij De Haas wist je nooit precies hoe hij werkelijk over zulke dingen dacht. Een
paar jaar voor zijn dood - hij moet toen ongeveer tachtig jaar zijn geweest - kwam
ik bij hem op bezoek. ‘Ik ben altijd een heiden geweest,’ zei hij, ‘maar nu heb ik niet
†
meer zo lang te leven en ik heb Woltjer opgedragen me te bekeren. Maar hij schiet
niet op. Hij leest heel mooi voor uit de bijbel, maar hij schiet niet op. (Ook De Haas
hield ervan zijn zinnen een paar keer te herhalen.) Hij moet een beetje opschieten.’
Keesom en De Haas waren heel verschillende mensen. En toch, als we het werk
vergelijken dat onder hun leiding werd gedaan, vooral de proefschriften van hun
promovendi, dan vinden we, enigszins tot onze verrassing, dat er geen groot verschil
is. In principe was Keesom misschien meer geïnteresseerd in systematische reeksen
van metingen dan De Haas, maar de merkwaardige eigenschappen van vloeibaar
helium en van supergeleiders en ook de nieuwe inzichten in het gedrag van
elektronen in de vaste stof die

*
†

Hij bekleedde later een buitengewone leerstoel voor Thomistische filosofie aan de Leidse
universiteit.
H.R. Woltjer was conservator geweest in het Kamerlingh Onnes Laboratorium. In het begin
van de jaren dertig ging hij als hoogleraar naar Bandoeng. Hij overleefde de Japanse bezetting
en kwam na de oorlog terug naar Nederland. Hij was een rechtzinnig protestant.
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uit de quantummechanica volgden, dreven hem noodzakelijkerwijze naar meer
avontuurlijk werk. De Haas was vooral geïnteresseerd in frappante nieuwe
verschijnselen, maar de uitrusting en de tradities van het Leidse Laboratorium en
de noodzaak geschikte onderwerpen te vinden voor zijn promovendi leidden tot een
type werk dat niet zijn eerste keuze was. ‘Ik heb al zoveel gemeten,’ zuchtte hij
vaak, ‘of liever, ik heb zoveel laten meten.’ Maar, nolens volens, bleef hij zijn
studenten metingen laten uitvoeren.
Zien we terug op het werk uit het Kamerlingh Onnes Laboratorium uit de jaren
dertig, dan toont dat een samenhangend geheel, waarin de bijdragen van Keesom
en zijn school en die van De Haas en zijn school elkaar op harmonische wijze
aanvullen. Dus laten wij hun onenigheid vergeten.

Gorter
Keesom en De Haas werden opgevolgd door C.J. Gorter, wiens naam al een paar
keer voorkwam in mijn verhaal. Hij was twee jaar ouder dan ik en hij heeft op een
deel van mijn werk een beslissende invloed gehad. Ik beschouw hem als de meest
vooraanstaande experimenteel-natuurkundige van zijn generatie. Hij stierf terwijl ik
de oorspronkelijke Engelse tekst van dit hoofdstuk aan het schrijven was, maar aan
zijn wetenschappelijke activiteit was al veel eerder een einde gekomen: hij werd al
jarenlang verpleegd in een psychiatrische inrichting. Er is een schrijnend contrast
tussen de tragedie van zijn laatste jaren en het beeld van de levendige, briljante en
energieke man, een welbekende figuur in de internationale natuurkundige wereld.
Cornelis Jacobus Gorter, zoon van een regeringsambtenaar, werd in Utrecht
geboren op 14 augustus 1907; hij ging naar school in Den Haag - op het Nederlands
Lyceum, de school van mijn vader - begon in 1924 in Leiden zijn studie in de wisen natuurkunde, en promoveerde op de eerste maart 1932 op een proefschrift
‘Paramagnetische Eigenschaften von Salzen’. Het was een kundige samenvatting
van experimentele resultaten en hun theoretische verklaring, ten dele gebaseerd
op eigen metingen. Het standaardwerk van Van Vleck was toen nog niet verschenen.
Van 1931 tot 1936 was hij aangesteld bij Teylers Stichting in Haarlem; van 1936
tot 1940 was hij lector in Groningen, in 1940 werd hij opvolger van Zeeman in
Amsterdam. In 1946 kwam hij
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terug naar Leiden, eerst als opvolger van Keesom en na 1948 ook van De Haas,
zodat hij de algehele leiding van het Kamerlingh Onnes Laboratorium kreeg.
Voor Gorters eigen werk waren de jaren van 1932 tot 1946 ongetwijfeld de
vruchtbaarste. Men is weleens geneigd Gorter te beschouwen als de man die bijna
de kernspinresonantie ontdekte, die bijna de kernspins oriënteerde, en sommige
van zijn uitlatingen uit latere jaren zouden deze opvatting kunnen ondersteunen.
Ongetwijfeld is hij heel dicht geweest bij resultaten die hem vrijwel zeker de Nobelprijs
zouden hebben opgeleverd, maar door te veel nadruk te leggen op dat feit doet
men onrecht aan het vele werk dat wel succes had. Hij was de eerste die
systematisch gewerkt heeft aan paramagnetische relaxatie en op dat gebied heeft
hij veel opmerkelijke resultaten geboekt. In het voorwoord van een kort na de tweede
wereldoorlog verschenen monografie over dit onderwerp schrijft hij: ‘Paramagnetische
4
relaxatie is geen belangrijk hoofdstuk van de moderne natuurkunde.’ Ik ben het
daar niet mee eens. Elektronenspinresonantie en kernspinresonantie zijn zeer
belangrijke hoofdstukken van de moderne natuurkunde geworden en men kan geen
resonantieonderzoek doen zonder ook aandacht te besteden aan
relaxatieverschijnselen. Gorter was zich daarvan terdege bewust; hij zag van meet
af aan duidelijk in dat resonantieonderzoek heel vruchtbaar zou kunnen zijn. Helaas
beschikte hij niet over de daarvoor nodige technische hulpmiddelen en zijn sterkste
punt was beslist niet het ontwikkelen van een geheel nieuwe experimentele techniek.
Gorter was zonder enige twijfel een van de pioniers van het onderzoek van de
materie met radiogolven. Het is grotendeels aan zijn invloed te danken dat ook in
later jaren de Nederlandse fysici op dit gebied een eervolle plaats zijn blijven
innemen. Wat zijn invloed buiten Nederland betreft, de bijzonder succesvolle
toepassing van hoogfrequente velden door Rabi en zijn medewerkers bij hun
onderzoekingen met atoom- en molecuulstralen heeft op zijn zachtst gezegd veel
te danken aan Gorters inspirerende opmerkingen.
In de jaren dertig hebben we samen twee artikelen over supergeleiding
gepubliceerd. Onmiddellijk na de ontdekking van Meissner en Ochsenfeld werkten
we de thermodynamica van de supergeleiding uit, en wat later lieten we zien dat
veel van de eigen-
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schappen van de supergeleiders op eenvoudige manier konden worden beschreven
met een eenvoudig model van twee fluïda. In beide gevallen kwam het initiatief van
Gorter, die later het ‘two fluid model’ ook toepaste op vloeibaar helium II.
Toen Gorter terugkwam naar Leiden had hij al de grondslag gelegd voor veel van
het werk dat onder zijn leiding zou plaatsvinden en dat resulteerde in een groot
aantal publikaties, waaronder meer dan vijftig proefschriften. Hij bleef in Leiden tot
zijn pensionering in oktober 1973. Dat wil niet zeggen dat hij altijd in Leiden was.
Reeds in zijn studentenjaren was hij zeer reislustig. Een fietstocht naar het noorden
van Noorwegen, samen met de astronomen Bart J. Bok en Gerard P. Kuiper om
een zonsverduistering waar te nemen werd beroemd onder zijn medestudenten.
Die reislust heeft hem nooit verlaten. Conferenties, gasthoogleraarschappen,
bezoeken aan andere laboratoria en bestuursvergaderingen deden hem de wereld
rondreizen en overal was hij een welkome gast. Zo heeft hij veel bijgedragen tot
internationale wetenschappelijke samenwerking. Een reis naar de oostelijke staten
van de Sovjet-Unie, hem aangeboden door zijn Russische collega's, was een van
zijn laatste reisavonturen. Hij was er erg dankbaar voor.
Ik zal de vele onderscheidingen die hij ontving niet opnoemen en evenmin de
vele organisaties waaraan hij medewerking verleende, vaak als voorzitter. Hij scheen
onvermoeibaar (hij heeft mij vaak mijn luiheid verweten) totdat, al voor zijn
pensionering, de eerste symptomen van zijn aftakeling zichtbaar werden.
Gorter was een vooraanstaand natuurkundige. Ik heb hem ook leren kennen als
een goede vriend. Eerzuchtig, dat is waar, maar ook hartelijk en betrouwbaar en
begiftigd met een ontwapenend gevoel voor humor. Hij heeft de grote traditie die
door Kamerlingh Onnes werd geschapen, na Keesom en De Haas op waardige
wijze voortgezet.

*

Lage temperaturen; persoonlijke aspecten

Dat ik geen volledige mislukking werd als experimentator was te danken aan de
manier waarop het Kamerlingh Onnes Laboratorium functioneerde. Het cryogene
bedrijf, dat wil zeggen het be-

*

Appendix C bevat een kort overzicht van de wetenschappelijke aspecten van de lage
temperatuur-fysica.
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dienen en in orde houden van de liquefactoren, en het afleveren van de vloeibaar
gemaakte gassen, was geheel en al in de handen van technici onder de bekwame
leiding van Flim in wie Keesom volledig - en volledig gerechtvaardigd - vertrouwen
had. In dat opzicht had ik dus geen technische vaardigheid nodig. Als je eenmaal
vloeibaar helium had waren er allerlei experimenten die je met vrij eenvoudige
hulpmiddelen kon doen, en als ik wat ingewikkelder dingen nodig had, waren er
goed ingerichte werkplaatsen en uitstekende vaklieden.
Natuurlijk had deze opzet ook wel nadelen. Technici zonder veel wetenschappelijke
kennis, zelfs technici met de bekwaamheid van een man als Flim, worden op den
duur vaak conservatief. Zij hadden grote eerbied gehad voor Kamerlingh Onnes,
en terecht. Maar nu hadden ze het gevoel dat er geen reden was iets in de cryogene
techniek te veranderen. Eens in de week was er vloeibaar helium, daar kon je van
op aan, maar voorstellen ervoor te zorgen dat vloeibaar helium vaker beschikbaar
zou zijn werden niet gunstig ontvangen.
Heliumdagen waren daarom belangrijke dagen. Er konden op één dag maar een
beperkt aantal cryostaten worden gevuld, en soms moest je een paar weken wachten
tot je aan de beurt kwam. Dat maakte dat experimenten grondig werden voorbereid:
ging er iets mis dan kon het weer een paar weken duren voor je opnieuw een kans
kreeg. Een zorgvuldige voorbereiding kan natuurlijk geen kwaad, maar een nadeel
was wel dat proeven niet altijd voldoende vaak werden herhaald en geverifieerd.
Ook was men vaak niet bereid een heliumdag te gebruiken voor voorlopige,
kwalitatieve proefjes. Om het wat anders te zeggen: het systeem bevorderde
metingen maar stond ontdekkingen enigszins in de weg.
Toch denk ik graag terug aan het heliumritueel. Wanneer je 's morgens naar het
laboratorium kwam, waren de technici al aan het werk. Je informeerde voorzichtig
hoe de zaken er voor stonden, maar paste wel op ze niet in de weg te lopen. Dan
ging je naar je werkkamer en wachtte totdat op een gegeven ogenblik het Dewarvat
met de kostbare vloeistof plechtig je kamer werd binnengedragen en je kon beginnen.
Als je geluk had werd je cryostaat in de middag nog eens bijgevuld. Op zo'n dag
bleef je vaak tien of twaalf uur aan het werk, las honderden galvanometeruit-
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Mijn grootmoeder, Gepke Meersma, 1841-1919. (Naar een schilderij van G.D. Gratama uit
1912)
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Mijn vader, Rommert Casimir, 1877-1957. (Naar een roodkrijttekening van Toon Kelder)
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Rechts: Mijn drie leermeesters. Linksboven: Wolfgang Pauli, 1900-1958; rechtsboven: Niels
Bohr, 1885-1962; beneden: Paul Ehrenfest, 1880-1933 (naar een tekening van Harm
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Kamerlingh Onnes, neef van de natuurkundige, gemaakt enkele maanden voor de dood
van Ehrenfest).
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Hendrik Antoon Lorentz en mevrouw Lorentz-Kaiser in hun huiskamer. (Foto genomen door
Balth. van der Pol, omstreeks 1920)
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Einstein in gesprek met Kamerlingh Onnes. (Schets van Harm Kamerlingh Onnes uit 1920)
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*6

De schrijver geeft college over Van der Waals-krachten. (Foto omstreeks 1968)
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*7

Rechts: schertsfoto's in 1931 gemaakt door de schrijver in opdracht van Gamov; boven: van
links naar rechts Landau, Gamow, Casimir (met camera), Teller; onder: Landau op vliegende
hollander, Teller op ski's, Gamow op motorfiets, met Aage en Ernest Bohr.
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Herinneringsplaat uitgereikt aan medewerkers en studenten van de Tijdelijke Academie te
Eindhoven. (Houtsnede van M.C. Escher)
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slagen af, stelde honderden malen een meetbrug in, en dergelijke. Temperaturen
werden veranderd door de dampdruk van het vloeibare helium te veranderen, dus
door het verdampende helium vlugger of langzamer weg te pompen. Ze werden
gemeten door de hoogte van een kwikkolom te meten met een kathetometer, een
instrument dat de huidige generatie van jonge fysici nauwelijks meer kent. Gewoonlijk
had je een ploegje helpers georganiseerd om deze en andere hulpmetingen uit te
voeren of om stromen door elektromagneten constant te houden met behulp van
regelweerstanden. De kunst van automatisch meten en regelen was in die dagen
nog niet zover ontwikkeld en zeker niet in Leiden. De Haas had weinig op met
elektronenbuizen en was er niet helemaal van overtuigd dat metingen met
elektronische versterkers werkelijk betrouwbaar konden zijn. De gevoelige
laagfrequentversterker die ik bouwde voor mijn eigen experimenten over magnetisme
deed iedere vakman op dit gebied in schaterlachen uitbarsten. Het was een
doodgewone, met weerstanden gekoppelde drietrapsversterker, maar ik had verhalen
gehoord over ‘motorboating’, spontane oscillaties met zeer lage frequentie,
veroorzaakt door allerlei vormen van parasitaire terugkoppeling. Dus had ik elke
buis met een eigen droge batterij in een afzonderlijk, ruim bemeten metalen
compartiment geplaatst. Belachelijk of niet, hij werkte uitstekend.
Ik vertelde dat ik mijn vrouw had geholpen met eenvoudige metingen en ook voor
eten en drinken had gezorgd. (Jarenlang werd er op heliumdagen gratis thee
verstrekt, en daarvoor was op het laboratoriumbudget een bescheiden sommetje
uitgetrokken, totdat de rekenkamer - volledig in lijn met de beginselen die Parkinson
zo welsprekend heeft beschreven - een einde maakte aan die extravagante luxe.)
Toen ik werkelijk op het laboratorium begon te werken had zij het werk al opgegeven,
en nu kwam zij mij eten brengen. Ze kon dat niet altijd doen. Onze eerste twee
kinderen werden geboren in de nacht of vroege ochtend voor een heliumdag, bij
ons thuis, zoals toen nog gebruikelijk was. Nadat ik had gezien dat alles in orde was
en dat de kraamverpleegster de zaak vast in handen had, stapte ik dus op mijn fiets
en reed naar het laboratorium. Belangrijke ontdekkingen heb ik die dagen niet
gedaan.
Deze jaren in het Kamerlingh Onnes Laboratorium waren over
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het geheel gelukkige jaren. In een eerder hoofdstuk heb ik het gehad over mijn
moeilijkheden met het ‘praktikum’. Nu ontdekte ik, haast tot mijn eigen verbazing,
dat ik niet zo'n slechte experimentator was, als ik mijn proeven maar zelf kon
opzetten. Ik had er plezier in toestellen te ontwerpen en in de werkplaats te laten
maken en ik maakte zelfs weleens wat met mijn eigen handen, vaak met listige
gebruikmaking van onderdelen van oude, al lang niet meer gebruikte toestellen, die
ik op een rommelzolder vond. Heel diepzinnig theoretisch werk heb ik niet gedaan,
maar ik heb toch wel een paar nuttige denkbeelden gelanceerd. De belangrijkste
daarvan vermeld ik in Appendix C.
Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen dat ik een slecht beheerder was.
Een conservator werd geacht ook toezicht te houden op aankoop, onderhoud en
verdeling van instrumenten, alsmede op onderhoud en reparatie van het gebouw.
Dat deel van mijn taak verrichtte ik slecht. Ik geloof niet dat dat tot rampen heeft
geleid en ik hoop dat ik mijn tekortkomingen heb goedgemaakt door mijn eigen
wetenschappelijk werk en mijn adviezen aan anderen, en ook doordat ik spanningen
en conflicten tussen groepen en tussen personen heb weten te voorkomen of te
bezweren.
In mijn persoonlijk leven ben ik mijn leven lang een even slecht bewindvoerder
geweest. Gelukkig is mijn vrouw veel competenter in financiële en andere zakelijke
aangelegenheden dan ik en dus heb ik thuis die dingen maar aan haar overgelaten.
Dat wisten ze op het laboratorium ook wel, zoals blijkt uit het volgende voorval. Voor
kleine reparaties en aankopen kon ik bonnetjes uitschrijven en tekenen waarmee
een technicus werk kon laten uitvoeren door derden of kopen wat hij nodig had.
Een keer had een van de technici zo'n bon gevraagd en hij wachtte terwijl ik die
invulde. ‘De hoeveelste is het vandaag?’ vroeg ik en hij zei: ‘De tweeëntwintigste,’
en om me ermee te plagen dat ik dat zelf niet wist voegde hij eraan toe: ‘Februari,
*
1938.’ Intussen was ik aan mijn handtekening toegekomen en reagerende op zijn
plagerij vroeg ik: ‘En hoe heet ik ook weer?’ Het antwoord bleef niet uit: ‘Mijnheer
Jonker.’ (Jonker was de meisjesnaam van mijn vrouw.)

*

Waarschijnlijk was het een heel andere datum. Ik herinner me het voorval maar de datum,
die er overigens niets toe doet, ben ik vergeten.
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Een erg prettig facet van die jaren waren de vriendschappelijke contacten met
andere lagetemperatuurlaboratoria, vooral met het Mond-laboratorium in Cambridge,
een schepping van P.L. Kapitza onder auspiciën van de Royal Society en onder het
oppertoezicht van Rutherford. (Ik hoop dat dat de toestand ongeveer juist weergeeft.)
Het was een sierlijk, wit, bakstenen gebouwtje op een binnenplaats omringd door
het Cavendish en andere laboratoria. Een in steen gebeiteld reliëf van Eric Gill,
zijnde een gestileerd portret van Lord Rutherford, prijkte in de hal. Er was het een
en ander over te doen geweest, want veel mensen hadden er wat op tegen. Ten
slotte had men het getolereerd, niet in de laatste plaats omdat Niels Bohr, die er
door Kapitza was bijgehaald als deskundige - nog meer wat betreft Rutherford dan
5
wat betreft moderne kunst - had gezegd dat hij dit kunstwerk wel kon waarderen.
Eric Gill had ook een krokodil gebeiteld in de bakstenen buitenmuur; dat was een
grapje van Kapitza, die Rutherford graag aanduidde als de krokodil (volgens Gamow
een goed gekozen toespeling, maar misschien moet je een Rus zijn om dat te
begrijpen).
Toen Kapitza na 1934 niet terugkwam uit de USSR kreeg Cockcroft de leiding. Hij
had met Kapitza samengewerkt aan het opwekken van sterke magneetvelden en
ook aan de bouw van liquefactoren en, hoewel hij zeker niet meer in de eerste plaats
belangstelde in lage temperaturen, hield hij de zaak goed aan de gang, want zo
was hij wel. Bovendien konden die jongere medewerkers, zoals Allen en Misener die uit Toronto waren gekomen waar ze bij McLennan hadden gewerkt - en
Shoenberg heel goed op eigen benen staan. Toch meende Rutherford dat contacten
met een groter centrum zoals Leiden wenselijk waren. Hij begon ermee De Haas
uit te nodigen voor een aantal lezingen, en ik ging bij die gelegenheid met hem mee.
Een van zijn voordrachten ging over adiabatische demagnetisering en Wiersma had
hem voorzien van een groot aantal lantarenplaatjes, waarvan sommige weinig ter
zake waren. Ik zat daar wat mee in, maar De Haas trok er zich niets van aan en hij
nam niet eens de moeite de overbodige plaatjes er vóór de lezing uit te halen. Bij
zijn lezing vroeg hij gewoon om het volgende plaatje en als dat hem niet beviel zei
hij kalm: ‘En dat is ook een plaatje; volgende alstublieft.’ Niet de beste vorm van
voordrachtstechniek, maar toch zijn het juist zulke dwaze trekjes die maken dat je
een voordracht niet vergeet.
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De Haas en Rutherford kwamen overeen dat ik van tijd tot tijd zou worden
uitgenodigd naar Cambridge te komen, en op grond van die afspraak bracht ik in
de herfst van 1937 en in het voorjaar van 1938 een maand in Cambridge door. Bij
het tweede bezoek hield ik ook een aantal voordrachten over magnetisme en extreem
lage temperaturen. Ze zijn in enigszins uitgebreide vorm in druk verschenen als een
Cambridge Tract in 1940; later is dat boekje herdrukt als een Dover paperback.
Ik hield van Cambridge en van het liefelijke landschap rondom. Het gedicht
‘Grantchester’ van Rupert Brooke, dat hij schreef in een opwelling van heimwee,
terwijl hij ‘zwetend, misselijk en heet’ in Berlijn zat is misschien geen grote poëzie,
maar het drukt precies uit wat ik nu nog voel als ik aan Cambridge denk. Ik citeer
een paar regels, met een zo letterlijk mogelijke vertaling, want mijn rijmelarij zou
hier misplaatst zijn.
To smell the thrilling-sweet and rotten
Unforgettable, unforgotten
River-smell, and hear the breeze
Sobbing in the little trees...
Say, is there Beauty yet to find?
And Certainty? and Quiet kind?
Deep meadows yet, for to forget
*
The lies, and truths, and pain?

Dan waren er de mooie ‘Colleges’ en de informele formaliteit van avondeten aan
de ‘high table’ en een glas port in de ‘senior combination room’ daarna. En ik ontdekte
de kunst om op je gemak heel hard te werken.
Wanneer ik tegenwoordig weer naar Cambridge kom voel ik nog altijd diezelfde
bekoring, maar zou ik er permanent hebben willen wonen? Zou ik dan toch niet de
‘College politiek’, die C.P. Snow zo treffend beschrijft in The Masters en The Affair,
verstikkend hebben gevonden? Of zou ik me erbuiten hebben kunnen

*

[O,] de opwindend zoete, rottende / Onvergetelijke, onvergeten / Rivierlucht te ruiken en te
horen / Hoe de wind snikt in de boompjes... // Zeg me, is er nog Schoonheid te vinden / En
Zekerheid? en vriendelijke Rust? / Hoog gras in weiden nog, om te vergeten / De leugens,
en waarheden, en smart?
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houden? En laten de aloude universitaire tradities zich verenigen met de contestatie
van in massa geproduceerde individualisten?
Speelt Cambridge het toch klaar een synthese tussen oud en nieuw te bereiken?
Op 12 juni 1967 waren mijn vrouw en ik door een stel vrienden uitgenodigd voor
het Mei-bal in het Trinity College. Ik geloof niet dat de discrepantie tussen de naam
van deze festiviteit en het tijdstip waarop ze plaatsvond betekent dat de organisatoren
de Gregoriaanse kalender die pas kort geleden, namelijk in 1752, in Engeland was
ingevoerd, nog niet accepteerden, hoewel zoiets in Cambridge wel mogelijk zou
zijn.
Wat ogenblikkelijk opviel was de enorme verscheidenheid aan kleding. Oudere
VIP's - ik vrees dat ik daar bij die gelegenheid toe behoorde - kwamen in de kleding
die in Engeland als white tie wordt aangeduid, dat wil zeggen in rok met wit vest,
witte das en wat er verder bij hoort; hun echtgenotes in formele lange avondjurken.
Jongere mannen waren meestal in smoking, maar vrolijkten die wat op door allerlei
geplisseerde of van ruches voorziene en vaak fel gekleurde overhemden. Nog groter
originaliteit straalde de kleding van de meisjes uit. Er was alles tussen een deftige
lange soepjurk en een pyjama met bikini-bh. Om die laatste combinatie wat gekleder
te maken droeg één meisje bij wijze van sjaal een vrij lang stuk zwart koord om haar
hals.
De aldus uitgedoste menigte ging rond door de gangen, binnenplaatsen en tuinen
van het eerbiedwaardige College, die voor deze gelegenheid waren aangepast. Op
diverse plaatsen noodden bars tot drinken, tenten op het terrein herbergden een
keur van dansorkesten en op de grote binnenplaats was een podium opgesteld
waarop niemand minder dan Françoise Hardy ging optreden. We werden getroffen
door een klein ongelukje: een jongeman, die trachtte naar een goed uitzichtspunt
te klimmen gooide een luidspreker naar beneden, die terecht kwam op de neus van
een van de dames in ons groepje. Het neusbeen was wel gescheurd, maar haar
aangezicht is gelukkig niet blijvend geschonden.
De verscheidenheid in stijl van dansen was minstens even groot als die in kleding.
Min of meer ‘klassieke’ foxtrot, wals en tango ontbraken geenszins, maar een nieuwe
manier van dansen, waarbij de partners elkaar van tijd tot tijd de hand reiken of in
elkaars armen vallen, maar overigens ieder voor zichzelf ingewikkelde
lichaamsoefeningen uitvoeren (het doet me wat aan stekelbaarsjes
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denken) had de overhand. Er waren nog andere varianten. Mijn aandacht werd
getrokken door een jong stelletje dat als volgt te werk ging. Toen de muziek begon,
sloeg het meisje haar armen om de hals van de jongeman en lichtte haar voeten
op. Zolang de muziek speelde bewoog hij zijn voeten niet één keer: hij stond op zijn
plaats en zwaaide alleen wat met de maat van de muziek. De muziek hield op, het
meisje zette haar voeten weer op de grond, en dat was dat. In choreografisch opzicht
schoot deze manier van dansen mijns inziens wat te kort in ware creativiteit, maar
als training van nek en schouderspieren leek ze me voortreffelijk.
Het weer was kil en in de vroege ochtenduren steeg een koude grijze nevel op
uit de rivier. Vuren werden ontstoken en groepjes zaten eromheen, praatten en
warmden hun voeten.
Dicht bij het grootste vuur zat een meisje in een lange, natte, witte japon. Het vuur
was warm maar ze zat te rillen, hoewel haar vriendje zijn smokingjasje om haar
schouders had gelegd. Hij had zijn schoenen uitgetrokken en ze zo dicht bij het vuur
gezet dat ze bijna sisten. Hij had ook zijn broek uitgetrokken en probeerde die boven
het vuur te drogen. Ze hadden hun geluk beproefd op de rivier, maar hun bootje
was omgeslagen, vandaar. De jongen keek treurig en het meisje mompelde telkens:
‘Ik wil geen champagne meer drinken; ik haat die rommel; nooit meer, ik drink nooit
meer champagne.’ Het leek me een twijfelachtig begin van een romance.
Ik kan zelf niet dansen, hoewel ik met een licht meisje de ‘dans’ die ik zoëven
beschreef wel zou hebben kunnen uitvoeren. Maar ik was blij te zien dat het aloude
Trinity College ongeschokt dit eigenaardige mengsel kon huisvesten. En als sommige
van de voormalige ‘dons’ zich in hun graf omdraaiden, en zelfs als hun verontruste
geesten verontwaardigd rondspookten, hun protesten gingen verloren in het gewoel
en gedruis.

John D. Cockcroft, Ernest Rutherford en J.J. Thomson
John Cockcroft (27. 5. 1897-18. 9. 1967) was een bewonderenswaardig man. Voordat
hij naar Cambridge kwam was hij opgeleid tot elektrotechnisch ingenieur op het
Technological College van de universiteit van Manchester en daarna in de
research-afdeling van Metropolitan Vickers, en zijn kennis en ervaring als ingenieur
bewezen hem goede diensten bij zijn pionierswerk als natuurkundige.
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Samen met E.T.S. Walton bouwde hij een hoogspanningsgenerator van het
zogenaamde cascade-type. De schakeling die ze gebruikten was al aangegeven
door Greinacher in Zwitserland, maar dit was de eerste keer dat ze op spectaculaire
wijze werd toegepast. De naam Cockcroft-Walton generator is dan ook wel verdiend.
In 1932 toonden ze aan dat de lithiumkern in twee stukken uiteenvalt wanneer hij
wordt gebombardeerd met snelle protonen. Dit was de eerste keer dat een
kernreactie werd teweeggebracht met kunstmatig versnelde deeltjes en het begin
van een nieuw tijdvak van de kernfysica. ‘Lakje en touwtje’ werden van toen af aan
hoe langer hoe meer vervangen door machtige, technisch geraffineerde apparatuur.
Al gauw werden er meer en meer kernreacties gevonden. In 1951 ontvingen
Cockcroft en Walton de Nobelprijs voor hun werk.
Toen ik naar Cambridge kwam werd het werk aan kernreacties door anderen
voortgezet. Cockcroft zelf was voornamelijk bezig met de uitbreiding en
modernisering van het Cavendish Laboratorium. Het bouwen van een cyclotron was
een van zijn hoofdtaken, maar hij zag ook toe op de installatie van een nieuwe
cascade generator door Philips. Ik had nog geen nauwe relaties met Philips, maar
bij het zien van die generator voelde ik toch enige nationale trots. Het was werkelijk
een indrukwekkende constructie, sterk en toch sierlijk. Vergeleken daarbij zag de
oorspronkelijke Cockcroft-Walton generator er echt uit ‘als een ding dat iemand zelf
had gemaakt’. Belangrijker was dat hij uitstekend werkte. Gedurende de hele tweede
wereldoorlog heeft hij goede diensten bewezen. Later is hij cadeau gedaan aan de
universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg, en heeft daar nog vele jaren
gefunctioneerd voor hij werd afgebroken.
Robert Spence schrijft in zijn artikel over Cockcroft in DSB:
‘Hoewel gewoonlijk spaarzaam in het gebruik van woorden, was hij altijd vriendelijk
en genaakbaar maar nam duidelijke, onpartijdige en snelle beslissingen die vrijwel
zonder protest werden geaccepteerd.’
Daar ben ik het volkomen mee eens en ik kan er alleen aan toevoegen dat iets
dergelijks ook gold voor zijn brieven: je kreeg altijd meteen antwoord; misschien
bestond dat uit één kort zinnetje, maar dat vertelde je precies wat je wilde weten.
Een voorbeeld: in het voorwoord van mijn boekje Magnetism and Very Low Tem-
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peratures wilde ik zeggen dat het de uitwerking was van colleges, gegeven op
uitnodiging van Lord Rutherford, maar ik wilde zeker zijn dat dat correct was en dat
er geen andere personen of organisaties waren die ik moest noemen. Dus schreef
ik aan Cockcroft; zijn antwoord was ongeveer:
Beste Casimir,
De uitnodiging kwam zeker van Rutherford.
Groeten,
Cockcroft.
Ik heb ook eens een paar weken moeten wachten. Ik had om een foto van het
cyclotron gevraagd voor een artikel over natuurkunde dat ik schreef voor Scientia,
een driedelig Handboek voor Wetenschap, Kunst en Godsdienst. De brief bij de foto
was ongewoon lang: ‘Excuseer de vertraging. We zijn druk bezig ons voor te bereiden
op Mr. Hitler.’
Cockcroft was fellow van St. John's en een van zijn taken daar was toe te zien
op reparaties van de oude gebouwen. Hij wist veel van baksteen en in het weekeinde
reed hij vaak rond in de buurt van Cambridge op zoek naar bouwvallen of bouwvallige
schuren met bakstenen uit de juiste periode die hij goedkoop kon kopen.
In de oorlogsjaren bewees hij zijn land belangrijke diensten, zowel op het gebied
van radar als op dat van kernwapens. Daarna werkte hij eerst in Canada - de eerste
Canadese researchreactor in Chalk River werd onder zijn leiding gebouwd - en
kwam toen terug naar Engeland als directeur van het Atomic Energy Research
Establishment te Harwell. In 1959 werd hij in Cambridge ‘Master of Churchill College’.
Lord Rutherford heb ik maar een enkele keer ontmoet. Hij had mijn bezoeken
geregeld maar zei me dat ik alle details maar met Cockcroft moest bespreken. Hij
overleed tijdens mijn eerste bezoek, op 19 oktober 1937, na een operatie aan een
beklemde navelbreuk. Ik woonde op de vijfentwintigste oktober de uitvaartdienst in
de Westminster Abbey bij. Niels Bohr was bij het kleine groepje rouwdragers. Deze
anglicaanse plechtigheid was volkomen onpersoonlijk, de naam van de overledene
werd maar één keer genoemd: ‘... onze broeder Ernest die is heengegaan’. Ik voelde
toen, en voel ook nu nog, dat ritueel vertroostend kan zijn.
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Beter dan woorden drukt het uit dat wij allen deelhebben aan het onvermijdelijk lot
van de mens, en dat we de dood van een groot man moeten aanvaarden zoals
ontelbare mensen voor ons de dood hebben moeten aanvaarden, en ontelbare
mensen in de toekomst de dood zullen moeten aanvaarden, van iemand die hun
dierbaar was. Dat deze uitvaartdienst werd gehouden in dit eerbiedwaardige gebouw,
en dat de as van Rutherford daar werd bijgezet dicht bij het graf van Newton, bracht
de dankbare bewondering van een imperium voor een van zijn grootste zonen
welsprekender tot uitdrukking dan enigerlei lofrede zou hebben kunnen doen.
Het lijdt geen twijfel, Ernest Rutherford, die zijn werk aan kernfysica was begonnen
direct na het pionierswerk van Becquerel en de Curie's, en die actief was gebleven
tot vlak voor zijn dood, was gedurende die gehele periode de toonaangevende
kernfysicus geweest. Hij stierf enkele jaren voordat een nieuw stadium van de
kernfysica werd ingeluid door de ontdekking van de kernsplijting. Hijzelf had niet
geloofd dat het ooit mogelijk zou worden energie uit atoomkernen te winnen, en nu
werd plotseling een veld van zuiver onderzoek, waaraan hij zijn leven lang met bijna
ongeëvenaarde toewijding had gewerkt, tot een essentiële factor in de strijd der
naties, een factor waarvan we moeten vrezen dat hij zal leiden tot vernietiging van
onze huidige menselijke beschaving. Hoe zou hij hebben gedacht over deze nieuwe
ontwikkeling? Hij had niet hoeven te sterven. Hij was kort tevoren nog gezond en
vol energie, maar hij leed al een tijd lang aan een breuk en in plaats van een vrij
onschuldige operatie te ondergaan was hij ermee door blijven sukkelen. Totdat het
onvermijdelijke gebeurde: de breuk raakte beklemd en na een waarschijnlijk onnodig
laat uitgevoerde operatie bleef de darmfunctie gestoord.
Ik kreeg in die tijd uitvoerige uiteenzettingen over de chirurgie van breuken bij
wijze van tafelgesprek. Ik logeerde namelijk als paying guest in het huis van een
chirurg in ruste, Mr. Griffith. Ik hoorde later van een van zijn vrienden dat hij een
heel bekend chirurg was geweest en goed had verdiend, maar dat hij daarna veel
geld had verloren door het in een of meer boerderijen te steken. Ik merkte algauw
dat hij heel bijzondere denkbeelden had over het mesten van varkens. Hij was vast
overtuigd van de heilzame werking van niervet, en suet-pudding stond bij hem thuis
vaak op het menu. Ik moet toegeven dat dat voedzaam was. Hij
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legde me uit dat noch de Hollanders noch de Denen de kunst verstonden varkens
op te fokken zodat ze veel niervet ontwikkelden, maar hij kende het geheim. Het
resultaat was dat zijn echtgenote - een bewonderenswaardige vrouw - gasten moest
huisvesten en inkopen moest gaan doen op de fiets, zodat ze in hun groot, ouderwets
en plezierig huis konden blijven wonen.
Hij sprak aan tafel graag over operaties - niet alleen van al of niet beklemde
breuken - en zijn verhalen eindigden gewoonlijk met healed beautyfully (genas
prachtig). Een van zijn heldenfeiten was blijkbaar de excisie van de door een tumor
aangegrepen tong van een jonge vrouw geweest: ik heb het verhaal minstens twee
keer gehoord. Eerst had hij de onderkaak netjes in het midden doorgezaagd en de
helften uit elkaar gebogen zodat hij de tumor en het grootste deel van de tong kon
verwijderen. ‘Maar toen moest ik die twee helften weer aan elkaar zetten. Hoe denk
je dat ik dat deed?’ ‘Well, Dr. Griffith I really wouldn't know, dat zou ik echt niet
weten; ik dacht niet dat het met gips zou gaan.’ ‘Je hebt gelijk, jongeman, aan gips
zou je niets hebben. Nee, een tandarts hielp me kapjes te maken over de kiezen
en daar zetten we trekstangetjes tussen, en toen kon ik de twee helften weer netjes
aan elkaar hechten [dit alles met gebaren en aanwijzingen op zijn eigen onderkaak
of de mijne]; genas prachtig.’ Een andere keer zat hij een tijdje kritisch naar mijn
handen te kijken. Ik vroeg me af wat er aan mankeerde: ze leken me redelijk schoon.
Ten slotte zei hij: ‘Voor beroepsbokser zou je niet deugen.’ ‘Daar zult u wel gelijk
aan hebben, Dr. Griffith. Om u de waarheid te zeggen ben ik nooit van plan geweest
die loopbaan te kiezen. Maar hoe komt u daar zo op?’ ‘Je middelhandsbeentjes zijn
te lang. Ze zouden niet bestand zijn tegen een harde stoot. Een bokser moet een
korte, brede middenhand hebben.’
Hij moest niet veel hebben van nieuwbakken ideeën en hij was niet helemaal
overtuigd van de rol van bacteriën als ziekteverwekkers. In de chirurgie was asepsis
lang niet zo belangrijk als het goed en netjes uitvoeren van de operatie. Zijn vrouw
viel hem dan in de rede: ‘Maar darling, je kookte toch altijd je instrumenten uit?’ Hij
keek haar verontwaardigd aan. ‘Natuurlijk kookte ik ze uit, natuurlijk. Maar toch is
vlug en correct werken nog belangrijker.’ Hij had een merkwaardig filosofisch
argument om te bewijzen dat vitaminegebrek nooit de oorzaak van een ziekte kan
zijn.
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‘Afwezigheid kan nooit een oorzaak zijn,’ vond hij. Hij was een groot bewonderaar
van het werk van Theodor Schwann (1810-'82) en vond dat meer aandacht had
moeten worden besteed aan het eeuwfeest van diens ontdekking van de cel als
bouwsteen van dieren. Ik ben bang dat zijn interpretatie van de geschiedenis niet
helemaal juist was. Schwanns werk over gistcellen en gisting verscheen in 1837,
voorlopige mededelingen over dierlijke cellen verschenen in 1838, maar zijn
belangrijkste verhandeling, Mikroskopische Untersuchungen über die
Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen werd
pas in 1839 uitgegeven. Het is dus niet helemaal duidelijk welk jaar je zou moeten
kiezen. Ook komt het me voor dat het een wat al te grote vereenvoudiging van de
geschiedenis der cytologie is Schwann als de enige ontdekker van de celstructuur
van levende wezens te zien. Maar Dr. Griffith was in zijn latere jaren een man met
geprononceerde opvattingen, die zich van kleine feitelijkheden niet al te veel aantrok,
een houding waartegen ik, gezien de titel van mijn boek, niet al te veel bezwaar
mag maken.
Het was Mrs. Griffith die mij voorstelde aan een andere oude heer met
geprononceerde opvattingen, een man van aanmerkelijk groter formaat, namelijk
de bijna legendarische Sir J.J. Thomson, Rutherfords voorganger in het Cavendish
Laboratorium en sinds 1919 Master of Trinity College. Hoe dan ook, op een middag
waren mijn vrouw die de laatste week van oktober naar Cambridge was gekomen,
en ik te gast op de thee in the Master's Lodge. Joseph John Thomson werd geboren
in 1856, kwam met een studiebeurs naar Cambridge in 1876 en bleef daar tot zijn
dood in 1940. Hij heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de atomaire
theorie der materie en onder zijn leiding is ook door andere fysici in het Cavendish
Laboratorium uitstekend werk gedaan. Anekdotes die over hem de ronde deden
hadden vooral betrekking op zijn verstrooidheid, vooral wat zijn uiterlijk betrof, en
op zijn onhandigheid. Hij kon zelf niet met gevoelige instrumenten omgaan, maar
was een meester in de kunst ze te ontwerpen. Daarin stond hij overigens niet alleen;
lang niet alle beroemde experimentele fysici waren zelf handig. In het Cavendish
Laboratorium ben ik nog eens een armetierig stukje glazen apparatuur
tegengekomen, bedekt met een dikke laag stof en voorzien van een bordje: DIT
APPARAAT MAG NIET WORDEN AANGERAAKT, J.J.TH. Had hij
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hier nu eens zelf mee willen werken? Ik weet niet hoe lang het daar nog heeft
gelegen. In de goede oude tijd hadden vele beroemde laboratoria één ding gemeen
met de schrijftafels van theoretici: het was er een ontzettende rommel. Ik weet niet
of dat nog zo is. In elk geval is rommeligheid geen voldoende - en zelfs geen
noodzakelijke - voorwaarde voor goed werk.
Bij onze theevisite kwam het gesprek na een tijdje op moderne kunst. Daar moest
Sir J.J. in het algemeen niet veel van hebben. Toen ik wat zei ter verdediging
antwoordde hij: ‘Als je zoiets echt mooi vindt dan heb ik daar geen bezwaar tegen,
maar zeg niet dat je ervan houdt omdat dat nu eenmaal in de mode is. Vertrouw
altijd op je eigen oordeel. Dat geldt voor kunst en dat geldt voor wetenschap. En
dat is wat ik altijd heb gedaan.’ Gedenkwaardige raadgeving van een man over de
tachtig aan een onder de dertig. Ze maakte wel indruk op me, anders zou ik haar
niet al die tijd hebben onthouden.
Tijdens het academiejaar 1938-'39 gaf ik colleges in Utrecht ter vervanging van
G.E. Uhlenbeck, die een sabbatjaar doorbracht in Ann Arbor. Hij kwam wel terug
naar Utrecht, maar een jaar later ging hij definitief terug naar Ann Arbor; hij is dus
aan de bezettingsjaren in Nederland ontsnapt. Er bestaat vermoedelijk wel verband
tussen Uhlenbecks besluit terug te gaan naar de Verenigde Staten en Goudsmits
besluit een benoeming tot opvolger van Zeeman af te wijzen. We mogen blij zijn
dat de zaak zo is gelopen. Uhlenbeck zou de bezetting waarschijnlijk wel hebben
overleefd; of Goudsmit aan de holocaust zou zijn ontsnapt is twijfelachtig.
In het voorjaar van 1939 gaf ik ook een reeks colleges in het Philipslaboratorium
in Eindhoven. Daardoor kwam een relatie tot stand die enkele jaren later een
beslissende invloed op mijn verdere loopbaan zou hebben. En in 1939 werd ik ook
hoogleraar. Het was een bijzondere leerstoel, die tot dan toe was bekleed door G.
Holst, de directeur van het Philipslaboratorium. Misschien is het nuttig nog even
aan het verschil tussen een buitengewoon hoogleraar en een bijzonder hoogleraar
te herinneren. Een buitengewoon hoogleraar wordt benoemd (op voordracht van
de universiteit) en betaald door het ministerie van onderwijs. Het verschil met een
gewoon hoogleraar is, dat hij gewoonlijk maar voor een beperkt aantal jaren wordt
benoemd, dat hij geacht wordt maar
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een deel van zijn tijd, bijvoorbeeld één of twee dagen per week, aan zijn
hoogleraarschap te besteden en dat hij naar evenredigheid daarmee wordt betaald.
Een bijzonder hoogleraar wordt benoemd en betaald door een vereniging, stichting
of andere rechtspersoon die van het ministerie toestemming heeft gekregen een
leerstoel te vestigen. Werktijden en verdere verplichtingen worden in overleg met
deze instantie geregeld. Oorspronkelijk was de bedoeling van de bijzondere
leerstoelen vooral om bepaalde politieke of godsdienstige richtingen die in het
gewone hooglerarenkorps niet vertegenwoordigd waren ook de kans te geven aan
de universiteit van zich te laten horen, maar soms werden de bijzondere leerstoelen
ook wel gebruikt om jonge wetenschapsmensen aan de universiteit te binden. Ik
vermoed dat dit in mijn geval de reden voor mijn benoeming was. Of zou Holst, die
natuurlijk wel een stem had in de keuze van zijn opvolger, al in zijn achterhoofd
hebben gehad dat ik hem misschien later ook als directeur van het
Philipslaboratorium zou kunnen opvolgen? Zo is het wel gelopen, maar ik vind het
geen prettige gedachte dat een beslissing, waarvan ik me later verbeeldde dat ik
haar uit eigen vrije wil had genomen, in werkelijkheid door anderen was
georganiseerd. Overigens is het twijfelachtig of ik naar Philips zou zijn gegaan
wanneer bijzondere oorlogstoestanden me daar niet toe zouden hebben aangezet,
en ik geloof niet dat Holst die kon voorzien!
De Haas, die me altijd vriendelijk behandelde en me grote vrijheid liet, reageerde
op zijn gebruikelijke wat spottende manier. ‘Gelukgewenst, maar je moet je niet te
veel gaan verbeelden. Ik heb in mijn leven al heel wat professoren gezien en
sommige waren complete ezels. Maar die titel is wel gemakkelijk als je met je
huisbaas moet onderhandelen.’ Dat professoren ezels konden zijn, was een geliefd
thema van De Haas. Hij vertelde me eens dat hij, toen zijn zoon in Delft voor een
tentamen was gezakt, de betrokken hoogleraar had opgebeld en tegen hem had
gezegd: ‘Je had van de kleinzoon van Lorentz wel wat door de vingers mogen zien.
Lorentz heeft heel wat meer door de vingers moeten zien toen hij een stommeling
als jou hoogleraar maakte.’ Ik betwijfel erg dat dit gesprek werkelijk op deze manier
plaatsvond en geloof eerder dat hij zijn ergernis af wilde reageren en daarom dit
verhaal verzon. Als hij met de hoogleraar in kwestie heeft gesproken, heeft hij dat
vermoedelijk op een iets tactvollere wijze gedaan.
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Het was overigens een zwak punt in de diplomatie van De Haas dat hij bij werkelijke
discussies venijnige hatelijkheden wel voor zich wist te houden, maar dat hij ze toch
kwijt moest en daarom maakte hij ze tegenover zijn medewerkers en studenten.
Soms lekten ze uit en kwamen de niets vermoedende slachtoffers ter ore. Dat zette
dan kwaad bloed.
Op 28 april 1939 hield ik mijn intreerede, en daarna gaf ik min of meer regelmatig
een uur college in de week (maar ik viel ook weleens in voor De Haas als hij ziek
was). Overigens maakte die benoeming niet veel verschil in mijn dagelijkse routine.
Toen kwam de oorlog.

Eindnoten:
1 Deze rol wordt goed beschreven in R.V. Jones: Most Secret War, Hamish Hamilton, Londen
1978.
2 H.L. Curtis: Electrical Measurements, McGraw-Hill, New York 1937.
3 J. Mehra, op. cit. (III, 14), p. 100.
4 C.J. Gorter: Paramagnetic Relaxation, Elsevier, Amsterdam 1947.
5 De boeiende briefwisseling hierover wordt weergegeven in P.L. Kapitza: Experiment, Theory,
Practice, Reidel, Dordrecht 1980.
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7. Oorlogsjaren
Voorspel
In de avond van de achttiende september 1944 bereikte het tweede Britse leger
Eindhoven en trok door in de richting van Nijmegen. Twee dagen van tevoren waren
parachutisten begonnen de weg vrij te maken en nu kwam een schier eindeloze
reeks van tanks, kanonnen en vrachtauto's voorbijgerold. Natuurlijk was dit nog niet
het einde van de oorlog. Dat werd ons de volgende avond goed duidelijk gemaakt,
toen de Duitsers probeerden de oprukkende troepen af te snijden en hun aanval
inleidden met een zwaar luchtbombardement. Een week later zou de tragische
afloop van de slag bij Arnhem ons iedere hoop ontnemen dat ons hele land weldra
bevrijd zou zijn. Maar die avond waren we buiten onszelf van vreugde. Het was een
bijna ongelooflijke opluchting plotseling uit de greep van een waanzinnige
onderdrukker te zijn. Met dat gevoel van opluchting, van verlossing, kwam echter
ook een gevoel van schuld, van schaamte. Daar stond ik dan. Ik was de bezetting
ongedeerd doorgekomen, zelfs zonder noemenswaardige ontberingen. Wat had ik
gedaan om anderen te helpen? Hoevelen, moediger dan ik, waren opgepakt, hadden
geleden, waren omgekomen in een concentratiekamp, of waren zonder vorm van
proces doodgeschoten? Joden waren samengedreven en gedeporteerd. We hadden
nauwelijks hoop dat we ze ooit zouden terugzien, hoewel de gruwelijke
bijzonderheden van de vernietigingskampen nog niet tot ons waren doorgedrongen.
Zou ik niet een of twee hebben kunnen redden? Ik had het gevoel dat ik een lafaard
en een opportunist was geweest. Zeker, ik had noch materieel, noch ideëel steun
gegeven aan de vijand. Ik geloof niet dat wat we gedurende de oorlog in het
Philipslaboratorium deden ook maar van enigerlei nut is geweest voor de Duitse
oorlogsvoering en ik had werk
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gedaan en had anderen werk laten doen aan onderwerpen waaraan we niet geacht
werden te werken. Ik had af en toe, voor korte tijd, onderdak gegeven aan
onderduikers en een paar keer was ik op het kantje af ontsnapt aan arrestatie. Het
was niet genoeg.
Ik was in mijn jongere jaren niet al te bang voor fysiek gevaar, maar ik was wel
bang geweest te worden geconfronteerd met onmenselijke wreedheid, te worden
ondervraagd en gemarteld. En dan had ik een vrouw en drie kleine kinderen (een
tweede dochtertje werd geboren in augustus 1943). Het was ook mijn
verantwoordelijkheid ze veilig door de oorlog te krijgen: ik was niet alleen op mijn
eigen lijfsbehoud bedacht.
Er waren andere factoren. Ik had altijd getracht, heb ook later in mijn leven altijd
getracht, conflicten te vermijden en op een of andere manier tot wederzijds begrip
en tot overeenstemming te geraken. In de bezettingstijd was dat een verkeerde
houding. Een van mijn collega's in Leiden, een jonge hoogleraar in de theologie,
formuleerde dat heel duidelijk: ‘Met de duivel kun je niet onderhandelen, met de
duivel kun je niet pleiten of redetwisten; met de duivel kun je alleen maar vechten.’
Ik was ook niet erg geschikt voor ondergronds werk. Ik praat te veel, ik kan slecht
geheimen bewaren, ik kan mijn bedoelingen slecht verbergen. En ten slotte, het viel
niet te ontkennen dat ik een groot stuk Duitse cultuur in me had opgenomen. Ik had
het vak hoofdzakelijk geleerd uit Duitse boeken. Duits was de eerste vreemde taal
die ik min of meer vloeiend sprak, mijn vader was sterk beïnvloed door Duitse
filosofen - hij haatte de nazi's vooral omdat ze zijn voorstelling van Duitsland als
land van ‘dichters en denkers’ vernielden. Dat alles maakte het moeilijk voor me om
Duitsland - en zelfs om nazi-Duitsland - te identificeren met de duivel.
Mijn gedrag kan dus wel worden verklaard en tot op zekere hoogte
verontschuldigd, maar dat neemt mijn schuldgevoelens toch niet geheel weg.
Het bovenstaande zal duidelijk maken waarom ik het moeilijk vind over de
oorlogsjaren te schrijven en ook waarom ik me niet gerechtigd acht die Duitsers te
veroordelen, die zich niet actief tegen het nationaal-socialisme verzetten maar zich
aan de veilige kant hielden en erdoorheen schipperden. Daarom ben ik dit gedeelte
van mijn herinneringen met deze inleiding begonnen.
Terwijl ik in Zürich was kwam Hitler aan de macht. Onder zijn

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

225
terroristische dictatuur begon Duitsland snel zijn militaire sterkte op te bouwen en
een poging voor te bereiden een leidende positie in Europa te veroveren. Nog sneller
ging de leidende positie die Duitsland op vele gebieden van wetenschap en cultuur
had ingenomen, volkomen verloren. Alan D. Beyerchen heeft een goed
1
gedocumenteerd boek geschreven over Scientists under Hitler. De essentie van
zijn verhaal is dat academici in het algemeen en natuurkundigen in het bijzonder
geenszins een gesloten front vormden tegen de nationaal-socialisten. Op weinig
uitzonderingen na - waarbij Von Laue als eerste moet worden genoemd - probeerden
ze met hun werk door te gaan zoals voordien, en risico's uit de weg te gaan. De
wetten waarbij joden uit universitaire posities moesten worden ontslagen leidden
niet tot omvangrijk collectief protest. Walter Scheel wijst in de toespraak die ik eerder
vermeldde op de politieke onrijpheid en op het onkritische patriottisme van de meeste
2
wetenschapsmensen. Alleen Einstein zag heel duidelijk waar het
nationaal-socialisme toe zou leiden: vastbesloten en onherroepelijk verbrak hij alle
banden met Duitsland. Anderzijds hielden volgens Beyerchen de Duitse fysici voet
bij stuk, toen het erop aankwam de natuurkunde zelf te verdedigen tegen aanvallen
door bekrompen partijfanaten en door een verdwaasd groepje rondom de eertijds
competente Lenard, een groepje dat een speciale ‘Arische fysica’ wilde invoeren.
Ik ben het niet oneens met de conclusie van Beyerchen, maar ik geloof dat hij
onderschat hoe gevaarlijk enigerlei vorm van openlijk protest zou zijn geweest.
Concentratiekampen stonden klaar om dissidenten op te nemen en ze waren
afgrijselijk. Ook betwijfel ik of hij zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de
wanhoop en de economische ontwrichting in Duitsland in het begin van de jaren
dertig. Hij houdt ook niet werkelijk rekening met de kracht van het Duitse patriottisme
dat, zoals Walter Scheel betoogt, geneigd was liefde voor zijn land en voor zijn volk
te identificeren met gehoorzaamheid aan de staat. Ik ben echter zeker niet bevoegd
het werk van Beyerchen en van anderen te verbeteren. Ook hier kan ik alleen enkele
persoonlijke herinneringen en indrukken weergeven.
Misschien moeten we dankbaar zijn dat de anti-joodse wetten betreffende
ambtenaren (en dus ook universitaire stafleden) al aan het begin van de nazitijd
werden ingevoerd en voor het pro-
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gramma van radicale uitroeiing in werking trad. Daardoor kon de exodus al in het
voorjaar van 1933 beginnen en voor zover mij bekend hebben toen de meeste
joodse natuurkundigen het land zonder al te veel moeite kunnen verlaten.
In die dagen hebben talrijke lieden, in Duitsland en elders, nog hoop gekoesterd
dat de excessen van de nationaal-socialisten een voorbijgaande fase zouden zijn
en spoedig zouden worden gevolgd door een terugkeer tot de rede. Ikzelf heb in
die eerste tijd weleens overwogen of ik niet zou moeten proberen van baan te
wisselen met iemand in Duitsland, bijvoorbeeld met Teller, die ongeveer van mijn
leeftijd was (hij is anderhalf jaar ouder dan ik). De hemel zij gedankt dat daar nooit
iets van is gekomen! Maar de exodus ging door. Beyerchen noemt niet minder dan
elf Nobelprijswinnaars in de natuurkunde die Duitsland - of door Duitsland
overheerste gebieden - moesten verlaten; Laura Fermi geeft een uitgebreidere,
maar nog lang niet volledige lijst van geëmigreerde fysici, maar beperkt zich tot
4
diegenen die naar de Verenigde Staten trokken.
De gevolgen voor het wereldje van de theoretische natuurkunde en de wiskunde
5
waren onmiddellijk en vérstrekkend. Vóór het einde van het jaar was de universiteit
van Göttingen, bakermat van de matrixmechanica en van veel moderne wiskunde,
van alle luister beroofd. Berlijn, zonder Einstein en Schrödinger en zonder jongere
sterren zoals Wigner, Von Neumann, Szilard, en Fritz London, raakte het grootste
deel van de toch al wat tanende glorie kwijt. Sommerfeld in München bleef een
voortreffelijk leermeester maar er waren geen leerlingen meer van het kaliber van
een Pauli of een Bethe. Leipzig, onder leiding van Heisenberg en met actieve
deelneming van onze landgenoot, de wiskundige Van der Waerden, bleef over als
het meest vitale centrum van theoretische natuurkunde.
Algauw was Duits niet meer de belangrijkste taal voor wis- en natuurkunde. Slechts
weinig werkelijk belangrijke monografieën werden na 1933 in het Duits geschreven.
Bij Bohrs jaarlijkse conferentie was er een verschuiving naar het Engels. Duitse
emigranten deden, met leedwezen, afstand van hun moedertaal, of liever, trachtten
dat te doen. Ergens in de diepten van ons geheugen blijft die moedertaal altijd
aanwezig, ook al is ze schijnbaar vergeten. Op een van mijn vele luchtreizen naar
de Verenigde Staten
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na de oorlog zat ik eens naast een advocaat van Duits-joodse afkomst. Hij was in
de jaren dertig uit Duitsland weggegaan, had het in Amerika goed gemaakt en sprak
volledig vloeiend Engels, zij het met een onmiskenbaar Duits accent. Men maakte
toen nog een tussenlanding in Gander op Newfoundland. Bij die vlucht was het wat
moeilijk te landen - ik hoorde later van de piloot dat de GCA van het vliegveld niet
werkte - en een tijd lang (een tijd die ons lang voorkwam) bleven we rondcirkelen.
Soms waren we in de wolken, soms zagen we iets van eindeloze besneeuwde
bossen en meren. Iedereen zat in spanning en opeens vroeg mijn buurman met
een zacht, hoog stemmetje: ‘Was macht denn der Flieger? Wird er bald landen?’ Ik
probeerde hem gerust te stellen, in het Duits natuurlijk. Kort daarop slaagde de
piloot erin een radiobaken op te pikken, kwam in het gezicht van het vliegveld,
maakte een heel scherpe bocht, en zette het vliegtuig veilig aan de grond. Op het
ogenblik dat de wielen de grond raakten ging mijn buurman weer Engels praten. Ik
vraag me af of hij zich bewust was dat hij Duits had gepraat toen hij werkelijk bang
was.
Wat mijzelf betreft, nadat ik de ingewikkeldheden van de Duitse grammatica min
of meer onder de knie had begon ik een levenslang gevecht met de
onregelmatigheden van de Engelse uitspraak.
Ik ben in die jaren niet in Duitsland geweest, behalve op doorreis. Ik heb
niet-geëmigreerde Duitsers alleen ontmoet als bezoekers of als deelnemers aan
internationale conferenties. In dat verband herinner ik me het Van der Waals-congres
dat op 25 en 26 november 1937 in Amsterdam werd gehouden. Bij de deelnemers
waren verschillende geëmigreerde Duitsers, zoals Fritz London en Franz Simon.
Er waren ook Duitse fysici die in Duitsland waren gebleven. Er waren in die tijd
stringente beperkingen wat betreft het meenemen van geld uit Duitsland en hoewel
we enig geld beschikbaar hadden om te helpen, moesten onze Duitse gasten zuinig
zijn en ze kozen daarom een eenvoudig hotel. Er was echter één niet erg bekend
fysicus, die een kamer in het Amstel Hotel had geboekt. Die werd er meteen van
verdacht dat hij de officiële spion was. Er liep namelijk een vermoedelijk niet
ongegrond gerucht dat er bij iedere internationale conferentie minstens één
deelnemer door de nazi's werd afgevaardigd met de opdracht te rapporteren hoe
zijn landgenoten zich gedroegen. Ik kreeg de
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indruk dat sommige Duitsers probeerden hun vroegere collega's te ontwijken;
anderen keken eerst voorzichtig in het rond voor ze een gesprek begonnen; maar
zodra Sommerfeld London zag, ging hij op hem af en schudde hem hartelijk de
hand. Ik had Sommerfeld niet eerder ontmoet. Hij hoorde niet tot de kring van Bohr,
en in Leiden had hij de reputatie een nationalistische Pruis te zijn. George Uhlenbeck
vertelde me kort geleden dat Ehrenfest wel eens klaagde over Sommerfelds
nostrificatie. Dat verwondert me een beetje: het kan zijn dat Ehrenfest het gevoel
had dat Sommerfeld het werk van anderen niet altijd voldoende erkende, en te veel
nadruk legde op de resultaten van zichzelf en zijn leerlingen, maar het woord
nostrificatie werd aan Oostenrijkse universiteiten gebruikt voor ‘erkenning van
buitenlandse diploma's’. Heeft Ehrenfest het woord verkeerd begrepen? Hoe stond
het met Sommerfelds nationalisme? Het eerste ontwerp van een brief aan Einstein,
geschreven in 1943 - de brief zelf was korter - is verhelderend. Sommerfeld schrijft:
‘Overigens kan ik u verzekeren, dat het nationale gevoel, dat bij mij zeer
geprononceerd was, mij grondig door misbruik van het woord “National” door onze
machthebbers wordt afgeleerd. Ik zou er nu niets meer op tegen hebben wanneer
6
Duitsland als macht te gronde zou gaan en zou opgaan in een gepacificeerd Europa.’
Daarmee kom ik op mijn tweede ontmoeting met Sommerfeld. Hij kreeg op 24
juni 1939 de Lorentzmedaille van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen. 's Avonds namen mijn vrouw en ik deel aan een diner in klein
gezelschap op kasteel Oud Wassenaar, waar hij logeerde. Toen begon hij over de
naziregering te spreken en ik kan me zijn woorden nog duidelijk herinneren: ‘Toen
ik hoorde van de maatregelen tegen mijn joodse collega's was mijn eerste reactie:
“Als zoiets mogelijk is in Duitsland, dan wil ik liever sterven.” Maar het leven gaat
toch verder.’ Hij zei het zonder dramatisch pathos. Daardoor was het een
indrukwekkende getuigenis.
Ik geloof niet dat het bij Sommerfeld was opgekomen Duitsland te verlaten. Hij
moet gemeend hebben dat het zijn plicht was te doen wat hij kon voor de
natuurkunde en voor zijn studenten, en hij bleef college geven, ook nadat hij de
pensioneringsleeftijd had bereikt, omdat men het niet eens kon worden over zijn
opvolger.
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De overweging dat men in Duitsland moest blijven om althans een restant van
wetenschappelijke integriteit en van menselijk fatsoen te verdedigen moet zwaar
hebben gewogen voor veel Duitsers die beslist geen nazi's waren. Toen Van der
Waerden na de oorlog naar Nederland terugkwam verwonderde hij er zich over dat
zijn gedrag werd bekritiseerd. Voor zijn gevoel was het een respectabele en zelfs
een moedige handelwijze geweest in Duitsland te blijven en mensen als Heisenberg
en anderen te helpen essentiële waarden van het academisch bedrijf te beschermen.
Wij konden dat argument wel accepteren voor een Duitser, maar vonden het niet
tot de plichten van een Nederlander behoren Duitse waanzin te bestrijden ter wille
van de Duitsers. Een Duitser die in Duitsland bleef hechtte daarmee nog niet zijn
goedkeuring aan de misdaden van de nationaal-socialisten; een Nederlander die
in Duitsland bleef deed dat tot op zekere hoogte wel. Deze kritiek leidde niet tot het
verbreken van oude vriendschap, nog minder tot werkelijk ostracisme en in 1948
werd Van der Waerden benoemd tot hoogleraar in Amsterdam. Had hij toch het
gevoel dat hem onrecht was aangedaan? Ik zou me het kunnen voorstellen. In elk
geval, toen hem in 1951 een professoraat in Zürich werd aangeboden, nam hij dat
aan, en hij is ook na zijn pensionering in Zwitserland gebleven.
Experimentele natuurkunde had minder te lijden dan theoretische natuurkunde
en wiskunde. In Göttingen bleef Pohl met zijn leerlingen degelijk, zij het niet zeer
spectaculair werk doen en vooral in de Kaiser Wilhelm-instituten ging het werk
gewoon door. Lise Meitner gaf er zelfs de voorkeur aan zo lang mogelijk in
Berlijn-Dahlem te blijven. Als Oostenrijkse viel ze niet onder de Duitse wetten, maar
na de ‘Anschluss’ in maart 1938 werd haar positie opeens hachelijk. Zij werd het
land uitgesmokkeld, over de grens bij Groningen, door D. Coster, hoogleraar in de
experimentele natuurkunde aan de Groningse universiteit, die het plan samen met
Otto Hahn had voorbereid. Dat was niet lang voor de ontdekking van de
uraansplijting. Onze landgenoot Peter Debye, die sinds 1934 directeur van het
natuurkundige Kaiser Wilhelm-instituut was, bleef zelfs op zijn post tot na het
uitbreken van de oorlog. Debye was niet alleen een gezien fysicus, hij was ook
befaamd vanwege zijn gave regeringsautoriteiten naar zijn hand te zetten. Er werd
wel eens gekscherend gezegd dat een
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milli-Debye een geschikte eenheid was om het salaris van een doorsnee
natuurkundige in uit te drukken. Verder verstond hij de kunst zich geen zorgen te
maken over dingen die hij toch niet kon veranderen, zowel in de natuurkunde als
in het dagelijkse leven. Zijn bekende opmerking over elektronen in kernen (het
onderwerp waar Gamow doodshoofdjes bij plaatste) laat dat goed zien. Hij zei
daarover: ‘Dat is net zoiets als de nieuwe belastingen. Je kunt er maar beter niet
over denken.’ In januari 1940 werd de toestand zelfs voor Debye onhoudbaar, en
hij vertrok uit Duitsland naar Amerika.
Voor veel van de oudere joodse natuurkundigen was het een droeve ervaring
Duitsland te moeten verlaten. Ze waren patriottische Duitsers, hadden in de eerste
wereldoorlog gevochten, en ik ben ervan overtuigd dat velen van hen Hitler en zijn
herbewapeningsplannen zouden hebben gesteund als er geen anti-semitisme was
geweest.
In het voorjaar van 1939 werd in Straatsburg een internationaal congres over
magnetisme gehouden. Het was de laatste internationale conferentie waaraan ik
deelnam vóór de tweede wereldoorlog. De conferentie was goed bezocht en bijna
alle prominente figuren op het gebied van magnetisme waren aanwezig. Becker en
Gerlach uit Duitsland; Van Vleck uit de Verenigde Staten; uit Frankrijk de
eerbiedwaardige Henri Abraham, geboren in 1868 (hij zou in 1943 door de Duitsers
worden omgebracht) en Louis Néel, toen nog een man in opkomst; Gorter, Kronig
en Kramers uit Nederland; en natuurlijk een aantal Duitse emigranten, waarbij Franz
Simon (later Sir Francis) uit Oxford. Dit is bij lange na geen complete lijst, het zijn
een paar namen die me na veertig jaar te binnen schieten. De conferentie was
uitstekend voorbereid: stukken waren geruime tijd van tevoren rondgestuurd en
men had ze gelezen. Pierre Weiss (1865-1940) was een charmant gastheer en een
tactvol voorzitter. Het weer was mooi.
We wisten allemaal dat er een oorlog dreigde, en die dreiging stond in griezelige
tegenstelling tot de sfeer van vriendschappelijke samenwerking en wellevende
gastvrijheid, waarvan we allen zo genoten.
Die tegenstelling werd ons nog duidelijker door onze omgeving, want wat de
strijdende partijen ook mogen hebben beweerd, Straatsburg en de Elzas tonen een
synthese van Duitse en Franse
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cultuur. (Een verzameling Duitse gedichten, geschreven door de Franse
Nobelprijswinnaar Alfred Kastler en uitgegeven met de titel Europe ma Patrie is
daarvan een welsprekende getuigenis.) Richard Becker vertelde me tijdens die
conferentie dat hij diep onder de indruk was van de blijkbaar heel vreedzame
coëxistentie van de Duitse en de Franse taal. (Ik denk zelf dat in dat opzicht het
lokale dialect zeer nuttig is: het maakt dat noch Frans, noch Duits al te veel au
sérieux wordt genomen. De ware moedertaal is het plaatselijk patois.) De Préfet du
Département, de hoogste regeringsambtenaar ter plaatse, liet niet na er in een
briljante toespraak op te wijzen dat we ons bevonden ‘entre la ligne Siegfried et la
ligne Maginot’ (tussen de Siegfriedlinie en de Maginotlinie. Arme Maginotlinie! Ze
heeft nauwelijks tegenstand kunnen bieden). Ik wandelde door Straatsburg met
Simon. ‘Vreemd,’ zei hij, ‘de laatste keer dat ik hier was moest ik dit land tegen de
Fransen verdedigen. Ik raakte twee keer gewond, was een tijd in het hospitaal. ‘Das
Vaterland wird euch immer dankbar sein,’ zei men toen.... Das hat man gesehen!’
(Het vaderland zal jullie altijd dankbaar zijn.... Dat hebben we gezien!) Simon werd
een zeer loyaal Brits onderdaan, hij heeft veel gedaan voor de natuurkunde in
Oxford, maar het gevoel dat zijn geboorteland hem had verraden ergerde hem toch.
Nu wil ik iets zeggen over de enorme bijdrage die emigranten uit Duitsland en
Italië hebben geleverd tot de ontwikkeling van de wetenschap - en, soms indirect,
tot de ontwikkeling van de techniek - in Engeland en vooral in Amerika. Ik heb wel
eens ironisch gezegd dat ik maar één werkelijk succesvolle actie van een ontwikkeld
land ten bate van een onderontwikkeld land kende. Dat was de actie van Adolf Hitler
ten bate van de Verenigde Staten. Zo'n opmerking valt allicht noch bij de Duitsers,
noch bij de Amerikanen in goede aarde, maar ze bevat veel waarheid. Door alle
joden uit te sluiten van universitaire posities, voorzag hij de Verenigde Staten van
een aantal fundamenteel werkende wetenschapsmensen, die de bestaande
technische voortreffelijkheid en de ontluikende theoretische capaciteiten
buitengewoon werkzaam aanvulden. De latere verscherping van de antisemitische
maatregelen en de gruwelen van de concentratiekampen versterkten de band van
deze immigranten met hun nieuwe land. De atoombom was het meest frappante
resultaat, maar de invloed
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van de immigranten kan ook in andere ontwikkelingen worden teruggevonden. Het
vernietigen van de Duitse fundamentele wetenschap bracht aanvankelijk geen
schade toe aan de Duitse militaire sterkte: er bestond genoeg kennis om de
bestaande technologie te ondersteunen en zelfs om raketten te bouwen en diverse
7
vormen van radionavigatie te ontwikkelen. Op de lange duur kwamen de Verenigde
Staten echter uit de strijd als de leidende natie, wetenschappelijk, technisch en gedeeltelijk daarom - politiek. Als het inderdaad de bedoeling van Hitler en zijn
kornuiten zou zijn geweest deze situatie tot stand te brengen, dan zouden ze geen
betere weg hebben kunnen kiezen. Zal de dag nog eens komen dat de een of ander,
in een fantastische reïnterpretatie van de geschiedenis, zal beweren dat Hitler er
inderdaad op uit was op deze wijze een tweede verdedigingslinie tegen Russische
agressie te creëren? Het lijkt me niet geheel uitgesloten.
Ik heb al verteld dat ik in mijn jonge jaren de ongelukkige gewoonte had alle
brieven en aantekeningen weg te gooien, zodra ik vond dat de zaak in kwestie was
afgedaan. Dat geldt ook voor de weinige brieven die ik met Duitse fysici wisselde
tussen 1933 en 1940. Sommige zouden van enig historisch belang zijn geweest,
maar er is niets meer aan te doen. Ik zal proberen hun inhoud zo goed mogelijk te
reconstrueren.
In 1934 publiceerde Planck een verhandeling over het principe van Le
8
9
Chatelier-Braun. Nu had Ehrenfest in 1911 dit beginsel ook bediscussieerd, en
hoewel Planck Ehrenfest aanhaalde, kwam het mij voor dat hij toch niet helemaal
had ingezien dat deze publikatie zijn eigen analyse grotendeels had geanticipeerd.
Ik schreef een brief aan Planck, die naar ieder criterium en zeker naar Duitse criteria
van die tijd uiterst onhebbelijk was, want nadat ik mijn opvatting had uiteengezet
besloot ik met: ‘Het komt me voor dat U Ehrenfest onrecht hebt gedaan.’ Planck,
die moet hebben begrepen dat ik diep geschokt was door Ehrenfests dood, zond
me een allervriendelijkst antwoord. Hij begon met te zeggen dat hij heel goed begreep
dat het moeilijk viel kritiek te aanvaarden op het werk van een man die men had
bewonderd en van wie men veel had gehouden. Daarna legde hij uit dat er toch
enkele essentiële punten door Ehrenfest over het hoofd waren gezien (das sind
doch wesentliche Sachen). Ik schaamde me wel. Ik geloof nog altijd dat er in
Ehrenfests verhandeling iets meer
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stond dan Planck eruit had gehaald, maar dat doet niet ter zake. Zijn brief liet zien
dat hij een edelmoedige man was.
Ik wisselde enkele brieven met Schüler over hyperfijnstructuur. Ik had een korte
voorlopige mededeling gepubliceerd over quadrupoolwisselwerking en in een van
zijn brieven schreef hij mij: ‘We willen best geloven dat je formule juist is, maar zou
je niet een afleiding willen publiceren?’ Een aanleiding te meer om die prijsvraag
die ik in een vorig hoofdstuk noemde te beantwoorden.
Ik kreeg ook een brief van Heisenberg. Dat moet omstreeks 1934 zijn geweest.
Ik had hem eerst een brief geschreven met een paar kritische vragen over
fundamentele theorie. Wat later had ik ingezien dat het domme vragen waren en ik
had hem een tweede brief geschreven met mijn excuses voor de eerste. Zijn
antwoord was verrassend. Het begon ongeveer als volgt. ‘Om je te laten zien dat
je niet bijzonder domme vragen hebt gesteld, wil ikzelf ook iets vragen.’ En
vervolgens vroeg hij mij of ik geïnteresseerd zou zijn in een betrekking in Duitsland.
Ik moet toegeven dat dat verleidelijk was. Ik verdiende in Nederland maar weinig,
zo om en bij f 1800,- per jaar, en de vooruitzichten waren niet al te gunstig. Ook had
ik terecht grote bewondering voor Heisenberg. Ik schreef aan Bohr om hem te vragen
wat hij ervan dacht, maar het was mevrouw Bohr die antwoordde. Niels had gezegd
dat dit een zaak was die ikzelf moest beslissen, maar dat er veel dingen waren die
ik in aanmerking moest nemen. Ik denk dat Bohr Heisenbergs pogingen om de
theoretische natuurkunde in Duitsland op gang te houden niet wilde dwarsbomen.
(Er waren niet zo veel jonge fysici van onverdachte ‘arische’ afkomst, die goed Duits
konden spreken en redelijk op de hoogte waren van de quantummechanica.) Maar
ik dacht dat ik wel begreep wat Bohr bedoelde en ik ben dus niet nader op de zaak
ingegaan. En weer ben ik blij dat het zo is gelopen. Toen Bühl me een tijdje later
een soortgelijke brief schreef was het antwoord eenvoudig. Ik schreef hem alleen
maar dat ik een dergelijke brief had gekregen van Heisenberg en dat ik daar niet
op in was gegaan.
Die brief van Bühl was overigens wel merkwaardig. In hoofdstuk 5 vertelde ik dat
we elkaar in Zürich hadden leren kennen, en hij moet hebben geweten dat ik beslist
tot de ‘quanta- en relativiteitsaanhangers’ behoorde. Dacht hij dat hij me kon
bekeren? Of waren zijn ideeën toen nog gematigder dan ze later zouden
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worden? Ik herinner me één zin: ‘Ik zou deze brief niet schrijven als ik er niet van
overtuigd was dat u zich in het huidige Duitsland op uw plaats zou voelen (wohl
fühlen würde).’ Ik vond dat haast een belediging.
Het is opmerkelijk hoe het nationaal-socialisme in Duitsland grijze schakeringen
veranderde in contrasten van zwart en wit. In Zürich kwam het me heel acceptabel
voor dat een experimentator een zekere afkeer had van formele wiskundige
theorieën. Het is zelfs erg nuttig wanneer er af en toe wordt gewaarschuwd tegen
een al te formele aanpak van de natuurkunde. En als iemand Faraday hoger aanslaat
dan Maxwell, dan heeft hij mijn zegen, als hij maar toegeeft dat Maxwell ook een
groot man was. Maar zoals ik zei, schakeringen werden harde contrasten en speelse
discussies werden tot een strijd op leven en dood. Weldra zouden we ook in ons
eigen land een dergelijke polarisatie meemaken.

Bezetting
Op 10 mei 1940 trok het Duitse leger Nederland binnen. Onze strijdkrachten waren
te zwak en te slecht uitgerust om tegenstand van betekenis te kunnen bieden, en
op de veertiende, na een doortrapte, militair gezien overbodige luchtaanval waarbij
de binnenstad van Rotterdam werd verwoest, gaf het Nederlandse leger zich over.
Koningin Wilhelmina en haar kabinet hadden het land de vorige dag verlaten.
In Leiden zaten we in spanning maar er gebeurde niets. Op de derde dag liet De
Haas me echter roepen. Hij wilde naar Den Haag; of ik maar mee wou gaan en
chaufferen. Hijzelf voelde zich niet al te zeker als chauffeur en het rijden zou wel
eens moeilijk kunnen zijn. Dus gingen we op weg. Tussen Leiden en Den Haag
moesten we langs een aantal militaire controleposten, maar De Haas had de nodige
papieren; soms lieten de soldaten ons voor de aardigheid een of ander shibboleth
uitspreken, zoals achtentachtig Scheveningse potkacheltjes, maar daar hadden we
geen moeite mee. Het bleek dat De Haas de minister van oorlog en de
opperbevelhebber wilde zien. Hij dacht dat hij nuttig advies zou kunnen geven over
de verdediging van het land. Ik ben er nooit achter gekomen wat hij in zijn hoofd
had. Het zal vast heel slim zijn geweest, maar onder de gegeven omstandigheden
volmaakt onuitvoerbaar. Het was geen wonder dat het niet lukte een van de
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twee genoemde heren te pakken te krijgen, ze waren niet thuis, ze waren niet op
hun kantoor; na vrij lang vruchteloos gezoek en een half uur in een schuilkelder er was luchtalarm gegeven, maar er gebeurde niets - reden we onverrichterzake
terug.
De eerste maanden van de bezetting waren niet zo erg als we hadden gedacht.
Het dagelijks leven werd al gauw min of meer normaal. De bezettingstroepen
gedroegen zich over het algemeen behoorlijk; verkrachting en roof kwamen weinig
voor en werden streng bestraft. Veel Nederlanders hadden ook een beetje het gevoel
dat Engeland en Frankrijk ons in de steek hadden gelaten. We hadden gehoopt dat
de Royal Air Force krachtig te hulp zou komen zodra we werden aangevallen en
men besefte nog niet hoe zwak Engeland toen in werkelijkheid was. Dat betekende
nu ook weer niet dat de meerderheid van ons volk pro-Duits werd, maar wel dat
men voorlopig het onvermijdelijke met een zekere mate van gelijkmoedigheid
aanvaardde.
Dat veranderde weldra. Nadat een civiel bestuur was geïnstalleerd werd hoe
langer hoe meer naar nazi-principes geregeerd. Voor de Leidse universiteit had dat
ernstige gevolgen. Op de zesentwintigste november werd een aantal joodse
hoogleraren ontslagen, daarbij ook Eduard Maurits Meijers (1880-1954), Nederlands
meest prominente rechtsgeleerde. Hij was al in 1910 hoogleraar geworden en stond
ook als docent in hoog aanzien. Op diezelfde dag nam R.P. Cleveringa, de decaan
van de juridische faculteit, Meijers' collegeuur over en in een terecht beroemd
geworden rede protesteerde hij tegen deze verfoeilijke en onwettige maatregel en
bracht hij hulde aan de man die op zo schandalige wijze was ontslagen. Cleveringa
werd gearresteerd - hij had van tevoren zijn koffertje al gepakt - maar werd met een
zekere consideratie behandeld. Hij werd na enige tijd vrijgelaten en overleefde de
bezetting. Ook Meijers en zijn familie redden het leven, hoewel hij eerst in Westerbork
en later in Theresienstadt werd geïnterneerd. Op 25 juni 1945 kwam hij terug naar
Leiden. De rede van Cleveringa werd gevolgd door een studentenstaking, waarop
de universiteit werd gesloten. Ze bleef gesloten gedurende de hele bezettingstijd,
met uitzondering van een korte periode waarin examens konden worden afgelegd.
Op het Kamerlingh Onnes Laboratorium werd gewoon doorgewerkt. Wat het
dagelijks leven betreft, voedsel was op de bon,
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maar de rantsoenen waren redelijk. Waren er geen voortdurende politieke bedreiging
en steeds scherpere antisemitische maatregelen geweest, dan zou men de toestand
draaglijk hebben kunnen noemen.
De achtste februari is de geboortedag, de dies natalis, van de Leidse universiteit.
Op die dag was er volgens traditie een diner van hoogleraren en curatoren. Ik was
er in 1940 voor het eerst bij geweest en had genoten van de welsprekende tafelredes.
Van een officieel dies-diner kon natuurlijk geen sprake zijn na de sluiting van de
universiteit, maar een klein groepje hoogleraren, waar ik ook toe behoorde, heeft
de dag toch gevierd. In 1941 en 1942 kwamen we voor het avondeten bijeen ten
huize van de geoloog B.G. Escher. Later, toen sommigen onzer waren verbannen
uit Leiden, of hadden moeten onderduiken, werd een plaats in het oosten van het
land gevonden. Ik herinner me in het bijzonder het diner in 1942. Het was een
strenge winter en er lag veel sneeuw. Vooraanstaand lid van onze groep was de
befaamde historicus J. Huizinga (1872-1945), toen in zijn zeventigste jaar. Het was
twijfelachtig of hij in staat zou zijn te voet naar het huis van Escher te komen. Dat
stond in Oegstgeest-Kerkbuurt, op enige kilometers afstand van waar Huizinga
woonde. Autovervoer was nauwelijks beschikbaar en was ook te riskant: onze
maaltijd werd zorgvuldig geheim gehouden. Een van de jongere professoren dezelfde die me had gewaarschuwd dat je nooit moest proberen met de duivel tot
een akkoord te komen, vond een ouderwetse duwslee. Die was nogal gammel,
maar ik kon hem voor ons doel voldoende repareren. 's Avonds haalden we Huizinga
thuis af; zijn veel jongere vrouw - hij had zijn eerste vrouw in 1914 verloren en was
in 1937 hertrouwd - wikkelde hem in dekens, voorzag hem van twee warme kruiken
en daar gingen we. Het was een prettige wandeling en, zoals men kon verwachten
in dit geleerde gezelschap, ze bezorgde ons die avond de bijnamen Cleobis en
Biton. Gelukkig - want onze denkbeelden over aards geluk stemmen niet geheel en
*
al overeen met die van de oude Grieken - hebben we die nacht hun lot niet gedeeld.

*

Herodotus verhaalt dat Cleobis en Biton zonen waren van Cydippe, priesteres van Hera te
Argos. Op een dag waren de witte ossen, die haar wagen moesten trekken, zover afgedwaald
in de weilanden dat ze niet op tijd konden worden teruggehaald en de twee jongens hebben
toen zelf de wagen naar de tempel getrokken, een afstand van bijna tien kilometer. De moeder
bad de godin haar zonen het grootst mogelijke geluk te schenken. Die nacht stierven ze in
hun slaap.
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Ik ben altijd een verwoed gelegenheidsrijmer geweest, en ook bij deze maaltijden
wilde ik geen verstek laten gaan. Het volgende jaar heb ik onze maaltijd als volgt
bezongen.
Wij zaten samen aan de dies-dis,
Terwijl het kaarslicht in de glazen blonk,
En glansde op borden, die een vorst eens schonk,
En zacht zijn schijn wierp over brood en vis.
Toen stond de gastheer op en bracht een dronk
Aan de vorstin die in de vreemde is
En mij blijft steeds een blijde heugenis,
Hoe sterk en innig ons Wilhelmus klonk.
En zij die samen waren aangezeten
Zijn nu verdreven en uiteengegaan,
Maar hun verbondenheid blijft voortbestaan
Zolang zij niet dit diesmaal vergeten.
Zolang het beeld leeft van dit stille feest,
Zolang leeft ook de oude Leidse geest.

Een dergelijk feest kon ons de grimmige werkelijkheid maar tijdelijk doen vergeten.
De Duitsers, of liever hun nog verfoeilijker Nederlandse aanhangers, wilden van
Leiden, de oudste Nederlandse universiteit, een nationaal-socialistisch bolwerk
maken; de toekomst was onzeker. In mijn relaties met De Haas waren ook enkele
moeilijkheden. Hij was lang afwezig geweest en ik had de leiding van het
onderzoeksprogramma gehad. Nu was hij weer terug en hij was het niet eens met
mijn plannen. Natuurlijk stond hij volledig in zijn recht en met mijn eigen werk
bemoeide hij zich niet, maar toch was het niet erg plezierig te zien dat de door mij
voorgestelde plannen werden afgelast zonder dat er over de vooren nadelen daarvan
ooit werd gesproken. Ook volgde De Haas in zijn onderhandelingen met de regering
een eigen lijn en dat
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bracht me soms in een wat pijnlijke positie in faculteitsvergaderingen, waar De Haas
zelden verscheen en ik zijn gezichtspunt moest verdedigen. In het vorige hoofdstuk
vertelde ik dat ik voordrachten had gehouden in het Philipslaboratorium in Eindhoven.
Ook werkten daar twee zwagers van me, de man van mijn zuster, J.W.L. Köhler die later de Stirling-liquefactor ontwikkelde - en E.J.W. Verwey, later mijn
mededirecteur, getrouwd met mijn vrouws zuster, Hilda Verwey-Jonker. Zij raadden
me aan in elk geval met Holst, hun directeur, te gaan praten om te zien of er voor
mij een plaats zou zijn wanneer ik uit Leiden weg zou moeten gaan. Holst ontving
me enthousiast en bood me op staande voet een betrekking aan. Ik besloot daar
op in te gaan en in april 1942 verhuisde ik naar Eindhoven. Ik bleef dertig jaar bij
Philips. Ik had met Philips afgesproken dat ik mijn bijzonder hoogleraarschap kon
aanhouden en dat ik een dag per week naar Leiden mocht gaan (daar is later niet
veel van gekomen). Kort na mijn vertrek naar Eindhoven werd de situatie in Leiden
kritiek en het grootste deel van de staf nam ontslag. Kramers lichtte me daarover
in per telefoon. Hij was bang dat het gesprek werd afgeluisterd en daarom praatte
hij Deens. Geen afdoende beveiligingsmaatregel vrees ik, maar er waren nog geen
tape-recorders. ‘Nu gaar det hele i stykker,’ (nu gaat alles kapot) waren zijn eerste
woorden. Dus nam ik ontslag als bijzonder hoogleraar. De overheid reageerde door
een aantal hoogleraren en lectoren te arresteren en ze in een gijzelaarskamp te
zetten. Ik ontkwam op het nippertje: ik kwam per trein terug van een zondags uitstapje
met vrouw en kinderen en op het station stond Verwey op me te wachten. De buren
hadden gemeld dat er verdacht uitziende lieden bij ons hadden aangebeld, blijkbaar
om me te arresteren. Dus ben ik een paar dagen ondergedoken. Maar blijkbaar
heeft Philips op de een of andere manier weten aan te tonen dat ik nuttig was en is
mijn naam van het lijstje te arresteren personen geschrapt.
*
In die dagen las ik een boekje, 't Verloren Schip. De hoofdpersoon is marconist
op een sleepboot, maar mist zijn boot en raakt zijn baan kwijt door een twijfelachtige
liefdesaffaire. Wat later vergaat de sleepboot bij een poging een ander schip te red-

*

Willem de Geus, 't Verloren Schip, Amsterdam 1941. De schrijver, een voormalig zeeman,
heette in werkelijkheid Willem Spruit. Hij verkocht later lasstaven voor Philips.
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den en het grootste deel van de bemanning en ook de nieuwe marconist, verdrinkt.
De ontslagen marconist is wanhopig, voelt dat hij had moeten verdrinken, maar zijn
vader meent dat hij dankbaar zou moeten zijn en berispt hem wegens zijn
‘hovaardigheid’. Zo voelde ik me ook een beetje, maar toen ik er met mijn vader
over sprak, gebruikte die hetzelfde woord: ‘Dat is hovaardigheid,’ zei hij. Misschien
had hij gelijk.
In het volgende hoofdstuk kom ik terug op de geschiedenis en inrichting van de
Philips-onderneming en haar research-laboratorium. Hier wil ik alleen iets zeggen
over het laboratorium in oorlogstijd. De Philipsfabrieken stonden gedurende de
bezettingstijd onder Duits toezicht en het kleine groepje Nederlanders dat de leiding
had - Holst hoorde daartoe - had een moeilijke tijd. Anton Philips, de jongere van
de twee broers die Philips groot hadden gemaakt, was nog net op tijd ontkomen
naar de Verenigde Staten. Zijn zoon, Frits Philips, was achtergebleven. Hij heeft
zich in de bezettingstijd moedig gedragen. In zijn autobiografie kan men daarover
10
lezen. Maar voor iemand als ik, die nog niets te maken had met het bestuur aan
de top, was er vrijwel niets te merken van Duitse invloed. Er was geloof ik wel zoiets
als een programma dat moest worden goedgekeurd, maar dat was in zeer algemene
termen geformuleerd en op de naleving ervan werd niet streng toegezien. Dat lijkt
bijna ongeloofwaardig en toch was het zo. Ik denk dat de reden de volgende was.
De Duitsers begrepen waarschijnlijk wel dat het geen zin had Nederlanders militaire
research te laten doen. Sabotage lag voor de hand en bovendien hoef je in research
niet actief te saboteren om geen resultaten te krijgen. Ook zouden geheimen
uitlekken. Aan de andere kant, zolang de Duitsers erop rekenden de oorlog te
winnen, was er iets voor te zeggen een en ander voor te bereiden voor toekomstige
innovaties. Daar hadden de Duitse laboratoria geen tijd voor en daarom was het
verstandig de Nederlandse laboratoria de vrije hand te laten. Van hun resultaten
zou men later plezier kunnen hebben.
Een jonge Duitse ingenieur was aangesteld voor de dagelijkse supervisie en daar
hebben we geluk mee gehad. Wilde hij geen vijanden maken omdat hij rekende op
een Duitse nederlaag? Was hij een anti-nazi? Ik weet het niet, maar hij gedroeg
zich behoorlijk. Als hij een werkkamer wilde inspecteren waarschuwde hij
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altijd van tevoren zodat alles buiten het goedgekeurde programma - bijvoorbeeld
het maken van kleine radio-ontvangers om naar de BBC te luisteren - kon worden
weggeborgen. Hij was, als amateur, geïnteresseerd in moderne natuurkunde en ik
heb er enkele uren aan besteed hem wat uit te leggen over atomen en quanta.
In de loop van 1944 begonnen tekenen van ongeduld zelfs door te dringen tot de
beschutte regionen van het research-laboratorium. De bevrijding in september 1944
kwam net op tijd.
Ik had enig contact met Duitsers van de Müller-fabriek in Hamburg, een fabriek
van röntgenapparatuur, die al lang tot het Philipsconcern behoorde, en later ook
met enkele fysici die zich interesseerden voor meetinstrumenten. Over het algemeen
waren zulke contacten koel en oppervlakkig. Ik herinner me echter één merkwaardig
gesprek met F. Kirchner, een Duits experimentator die naar Eindhoven kwam op
zoek naar instrumenten voor zijn laboratorium. Ik vroeg hem of hij nog geloofde in
een Duitse overwinning - het was een tijdje na Stalingrad - en hij gaf bedroefd toe
dat dat onwaarschijnlijk was. ‘Tenzij,’ - en er stond iets van hoop op zijn gezicht te
lezen - ‘tenzij Duitsland en Rusland het nog eens worden want dat zou een
onoverwinbaar blok zijn. En per slot van rekening zijn onze ideologieën vrijwel
dezelfde.’ Daar ik het nationaal-socialisme verafschuwde en ook geen grote
sympathie had voor het Russische zogenaamde communisme kon ik die laatste
opmerking bijna accepteren, maar het was wel een rare opmerking voor een Duitser,
want de nationaal-socialisten hadden altijd beweerd dat zij Europa en de Europese
tradities beschermden tegen de bedreiging door het communisme. Ook hadden de
Duitsers en de Russen verbitterd met elkaar gevochten.
Mijn echte vakgenoten in Duitsland heb ik niet ontmoet, op drie uitzonderingen
na. Die drie ontmoetingen hebben een diepe indruk op me gemaakt, elk op eigen
wijze, en ik vertrouw dat ik de essentie - en zelfs vrijwel de letterlijke formulering van onze gesprekken kan weergeven.
De eerste die naar Nederland kwam op grond van een of andere regeling voor
culturele contacten was Richard Becker. In 1937 was hij, tegen zijn wil, overgeplaatst
van Berlijn naar Göttingen waar hij Born opvolgde. (Ik vermoed dat hij toen de oorlog
tegen het einde liep, blij moet zijn geweest dat hij in Göttingen
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en niet in Berlijn woonde.) Toen hij zijn bezoek bracht, in september 1943, hadden
de Duitsers de slag bij Stalingrad al verloren en ze stonden er in Rusland niet goed
voor. Het eerste wat hij deed was informeren naar een joodse leerling van hem, dr.
Heller. Philips was er niet in geslaagd hem te redden. Hij was in een kamp gestorven.
Daarna vroeg hij hoe wij het maakten, hoe de toestand in Nederland in het algemeen
was. ‘Ja,’ zei hij, ‘ik begrijp dat jullie ons moeten haten, en ik weet dat er plaatsen
zijn waar het nog veel erger is. En als jullie vinden dat ik daar in zekere zin
medeverantwoordelijk voor ben, dan wil ik dat niet ontkennen. Ik heb in mijn
onmiddellijke omgeving al verliezen geleden en ik zal allicht nog grotere verliezen
lijden. Die Rechnung wird schon präsentiert werden, en ik wil niet ontkennen dat
dat rechtvaardig is. Maar jullie moeten begrijpen dat ik een Duitser ben. Ik hoop dat
onze troepen niet verder in de pan gehakt zullen worden en als er een beroep op
me wordt gedaan iets te doen voor de Duitse oorlogsvoering, dan zal ik me verplicht
voelen daaraan gehoor te geven. Misschien is dat onlogisch, maar dat is mijn
houding.’
Daarna kwam Heisenberg naar Nederland, van 18 tot 26 oktober 1943. Hij maakte
gebruik van dezelfde regeling. In principe hadden we niet zoveel op met die culturele
contacten, maar we waren blij Heisenberg weer te zien. Ik ben ervan overtuigd dat
hij er werkelijk wat om gaf hoe de natuurkundigen in Nederland het maakten en dat
hij in bepaalde gevallen ook wel zou hebben willen helpen (maar hij achtte het ten
enenmale onmogelijk ook maar iets te doen voor joodse fysici en hun familie).
Kramers regelde het programma voor zijn bezoek. Ik ontmoette Heisenberg en we
maakten samen een flinke wandeling. Ik weet niet meer waar, maar soms verbeeld
ik me dat ik een stuk van de weg weer zou herkennen (als die tenminste onveranderd
zou zijn, wat onwaarschijnlijk is). Tijdens die wandeling begon Heisenberg me een
uiteenzetting te geven van geschiedenis en wereldpolitiek. Hij legde me uit dat het
altijd de historische missie van Duitsland was geweest het Westen en zijn cultuur
te verdedigen tegen de stormloop van horden uit het Oosten en dat de oorlog die
aan de gang was daarvan ook een voorbeeld was. Noch Frankrijk, noch Engeland
zouden voldoende vastbesloten en voldoende sterk zijn geweest om die verdediging
op zich te kunnen nemen, en zijn con-
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clusie was - en nu zal ik precies zijn woorden gebruiken - ‘da wäre vielleicht doch
ein Europa unter deutscher Führung das kleinere Uebel’ (dan zou misschien toch
een Europa onder Duitse leiding het geringere kwaad zijn). Natuurlijk wierp ik meteen
tegen dat de vele vergrijpen van het nazi-regime en vooral hun waanzinnig en wreed
antisemitisme dit onaanvaardbaar maakten. Heisenberg probeerde niet deze dingen
te ontkennen, en zeker niet om ze te verdedigen. Hij zei wel dat men als de oorlog
voorbij was een verandering ten goede zou mogen verwachten. En het was nu
eenmaal zo dat deze dingen ook samenhingen met de grote persoonlijke macht
van de leider en ook dat was een deel van de Duitse traditie. Ik moet toegeven dat
ik wel wat onder de indruk was. Ik had een grote bewondering voor Heisenberg en
niet alleen als fysicus. Voor mij belichaamde hij veel waardevols van de Duitse
cultuur. Hij was een goed musicus en een goed sportman; ook kende hij zijn klassieke
talen veel beter dan ik. Maar toen ik 's avonds daarna nog eens nadacht over wat
hij had gezegd, besefte ik opeens dat dat verontrustend veel leek op de gebruikelijke
Duitse propaganda. Ik heb me later vaak afgevraagd waarom Heisenberg zo sprak.
Geloofde hij nog altijd dat Duitsland de oorlog zou winnen? Dan zou het begrijpelijk
zijn dat hij probeerde me te troosten door erop te wijzen, dat dit niet in alle opzichten
slecht zou zijn. En misschien dacht hij al aan de mogelijkheid dat ik hem in de
toekomst zou kunnen helpen het wetenschappelijk onderzoek op het vasteland van
West-Europa weer op gang te krijgen. Per slot van rekening had hij mij al in 1934
min of meer een betrekking aangeboden. Tegen deze verklaring kan echter worden
aangevoerd dat het er helemaal niet meer naar uitzag dat Duitsland de oorlog zou
winnen en vooral dat Heisenberg er van het begin af aan van overtuigd was dat
Duitsland zou verliezen. Daaraan kan nauwelijks twijfel bestaan: in dit opzicht
stemmen de herinneringen van zijn weduwe volkomen overeen met wat ik hoorde
van een van zijn voormalige studenten tegen wie hij had gezegd: ‘Als Amerika
eenmaal in de oorlog komt, en dat zal wel gebeuren, dan is het als een schaakpartij
waar je begint met één toren tegenover de twee van je tegenstander.’ Ik heb ook
gehoord dat een van de redenen die hij kort voor de oorlog opgaf om niet naar de
Verenigde Staten te verhuizen, was dat hij ervan overtuigd was dat hij na de
onvermijdelijke nederlaag van Duitsland
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meer zou kunnen doen voor de culturele wederopbouw, wanneer hij de hele tijd in
Duitsland bleef.
Het zou ook kunnen zijn dat hij de hoop koesterde dat Duitsland alsnog een
eervolle vrede zou kunnen bedingen en dat hij meende daartoe iets te kunnen
bijdragen door waar hij maar kon de Duitse zaak te bepleiten, zelfs bij iemand met
zo weinig invloed als ik. Hoe dan ook, Heisenbergs optreden gaf geen blijk van veel
begrip voor de gevoelens van de mensen in bezet gebied.
De derde bezoeker was Hans Kopfermann. We kenden elkaar vrij goed. Hij was
experimenteel natuurkundige, maar hoorde toch tot de Kopenhaagse groep. Hij had
in Bohrs instituut met spectra gewerkt en was specialist op het gebied van
hyperfijnstructuur. Hij kwam naar Philips op zoek naar meetinstrumenten en zonder
te laten merken dat we elkaar goed kenden vroeg hij mij of we elkaar nog zouden
kunnen ontmoeten. Ik heb hem 's avonds in zijn hotel afgehaald en stelde voor dat
we naar mijn huis zouden gaan, maar toen we langs de verduisterde straten van
Eindhoven onderweg waren zei hij opeens: ‘Krijg je geen moeilijkheden met je
collega's als ze te weten zouden komen dat je een Duitser bij je thuis ontvangt?’ Ik
had mijn antwoord meteen klaar: ‘Omdat je dat zegt, kan het me niet schelen.’
Becker: ‘Die Rechnung wird schon präsentiert werden.’ (De rekening zal wel
worden gepresenteerd.)
Heisenberg: ‘Vielleicht wäre ein Europa unter deutscher Führung das kleinere
Uebel.’ (Misschien zou een Europa onder Duitse leiding het kleinere kwaad zijn.)
Kopfermann: Kommen Sie nicht in Schwierigkeiten mit Ihren Kollegen? (Kom je
niet in moeilijkheden met je collega's?)
Deze drie zinnen tekenen de houding van drie natuurkundigen, alledrie ongetwijfeld
integere mensen, alledrie anti-nazi's, maar ook alledrie vaderlandslievende Duitsers
die niet, zoals Einstein, alle banden met Duitsland hadden willen verbreken en die
bereid waren een compromis te aanvaarden. Van deze drie was Kopfermann het
fijngevoeligst, Becker had het duidelijkste rechtvaardigheidsgevoel, en Heisenberg,
verreweg de grootste natuurkundige van het drietal, had het minste begrip voor
onze situatie. Datzelfde onbegrip kan van invloed zijn geweest op het resultaat van
de gesprekken tussen Bohr en Heisenberg over de mogelijkheid van kernwapens.
Mevrouw Bohr vertelde me kort
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na de oorlog dat Heisenberg een keer had voorgesteld een conferentie te houden,
net als vroeger, en dat hij meende daarvoor wel een aantal reisvergunningen te
kunnen krijgen, maar die conferentie zou dan moeten plaatsvinden in het ‘Deutsches
Haus’, een instelling die door de Denen werd beschouwd als een ergerlijk stukje
nazi-propaganda. En mevrouw Bohr zei dat Niels diepbedroefd en teleurgesteld
was geweest, dat Heisenberg, die hij bewonderde en die ook een werkelijke vriend
was, zo weinig begrip had voor de gevoelens van de Denen. Als er enige waarheid
schuilt in Heisenbergs bewering dat Bohr zijn bedoelingen had misverstaan, dan
zou dat mede het gevolg kunnen zijn geweest van deze teleurstelling.
Een genie is iemand die dingen kan scheppen die aanvankelijk zijn eigen begrip
te boven gaan. In die zin was Heisenberg ongetwijfeld een genie, maar dit gaat
zelden gepaard met een bijzondere gave om zich in de gevoelens en de denkwijze
van anderen te verplaatsen. Die gave had Heisenberg niet. Misschien was zijn
grootste tekortkoming dat hij zich onvoldoende rekenschap gaf van de onmenselijke
ontaardheid van de toenmalige machthebbers in Duitsland. Een Europa onder Duitse
leiding zou een Europa onder nazi-leiding zijn geweest, en het zou afschuwelijk zijn
geweest. Dat zou hoe langer hoe duidelijker worden. Toen ik Heisenberg ontmoette
had de vervolging en uitroeiing van de joden nog niet haar gruwelijke climax bereikt.

Bevrijding en de eerste jaren daarna
Als ik terugdenk aan de eerste maanden en zelfs aan de eerste jaren na onze
bevrijding, dan komt een stroom van herinneringen boven, verward, verwarrend en
grotendeels niet zo erg belangrijk. Ik zal dan ook maar niet proberen een
systematisch relaas te schrijven en het laten bij enkele ‘gemengde berichten’.
We hadden geluk gehad. Op de Duitse luchtaanval de dag na aankomst van het
tweede Britse leger had een tankslag in de straten van Eindhoven kunnen volgen,
de stad had heroverd kunnen worden, of - haast nog erger - had een tijd lang
niemandsland kunnen blijven. Maar niets van dat alles is gebeurd. Volgens lokale
traditie moesten de Duitsers terug omdat een bruggetje over de Dommel te zwak
was voor hun tanks. Een tijd lang heeft zelfs op dat bruggetje een bord gestaan met
een versje:
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God spaard' ons ongedacht
Door deze zwakke brug;
Haar zwakheid was haar kracht,
Hier moest de mof terug.

Een tijd lang leefden we weliswaar in een smalle corridor, maar de Duitse troepen
hebben we niet weergezien en in de loop van de herfst en de winter werd deze
corridor geleidelijk aan verbreed totdat het hele Zuiden van ons land bevrijd was.
Er waren ook geen Duitse luchtaanvallen op de stad meer, maar helemaal veilig
voelde je je wat dat betreft nooit. Later hoorden we de V-I 's overvliegen. Die waren
niet op ons gemunt maar er is wel een enkele per ongeluk in Eindhoven
terechtgekomen. Ze maakten een akelig geluid, maar toch hoopte je dat dat niet
plotseling zou ophouden. Met dat soort angst moest je leren leven.
Een van de eerste dagen na onze bevrijding stond ik op straat en keek naar al
het militair verkeer, toen luchtalarm werd gegeven. Het was vals alarm, maar in de
verte kon je een paar vliegtuigen zien of horen. Mensen renden weg in paniek. Een
Engels hospitaalsoldaatje stond op de hoek van de straat. Hij wenkte me naar zich
toe en zei: ‘Dat is fout, ze moeten niet zo gauw in paniek raken.’ ‘We hadden een
paar dagen geleden een nare luchtaanval,’ antwoordde ik, ‘daarom zijn we bang
voor bommen.’ Hij keek me verwonderd aan. ‘Natuurlijk zijn ze bang. Iedereen is
bang voor bommen. Ik ben zelf ook bang. Maar daarom hoef je nog niet weg te
rennen. Als er bommen vallen dan kun je kijken of er een schuilplaats is. Is die er
niet, dan moet je het nemen zoals het komt. Geen paniek; neem wat komt.’ Als hij
had gezegd dat je niet bang moet zijn, zou ik daar niet veel aan hebben gehad: je
kunt vrees niet uitbannen met een simpele aanbeveling. Maar door eerlijk toe te
geven dat hijzelf ook bang was heeft hij me werkelijk geholpen. Wanneer hij kalm
kon blijven hoewel hij bang was, dan moest ik dat ook kunnen. Ik ben die man nog
altijd dankbaar. Ik ben ervan overtuigd dat hij als verpleger zijn plicht heeft gedaan,
ook onder bombardementen. Ik hoop dat hij de oorlog ongedeerd is doorgekomen.
Materiële voorzieningen waren de eerste tijd aan de krappe kant. Er was
voedseltekort, vooral omdat militaire transporten vanzelfsprekend voorrang hadden.
Toen heel Noord-Brabant vrij
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was werd de toestand beter, want het omringende platteland kon genoeg aardappels,
rogge, groente en ook wel enig vlees leveren. Op zaterdagen ging ik er vaak op de
fiets opuit om wat extra te halen voor onszelf en onze gasten. Ik had een boerderij
ontdekt, zo'n dertig kilometer van Eindhoven, waar ze kinderen hadden die iets
jonger waren dan de onze en de boerenvrouw wilde graag wat eten ruilen tegen
kleren. De ruilwaarde werd in beginsel vastgesteld op grond van de vooroorlogse
handelswaarde, maar dat gaf nog volop gelegenheid voor pingelen, waar ze blijkbaar
veel plezier in had. Maar ze was een goedhartige vrouw en als we het eens waren
geworden werd ik vaak uitgenodigd voor het middageten, meestal een stamppot
van aardappelen en wortelen, met een flink stuk spek of worst. Ergens anders heb
ik een kerstgans kunnen kopen. Het was een grappige ervaring naar huis te rijden
met een levende gans. Zijn kop stak uit mijn rugzak en af en toe snaterde hij. Ik had
altijd veel plezier in die uitstapjes.
Elektrische stroom werd geleverd door een noodaggregaat van Philips. Je mocht
per gezin nooit meer dan vijftig watt tegelijk gebruiken en als ik me goed herinner
was het maximaal toegestane verbruik per etmaal 0,15 kilowattuur. De meters
werden iedere dag opgenomen door schooljongens die trots waren op deze
vertrouwenspositie en streng optraden tegen overtreders. Er werd bij Philips ook
snel een radiozender bedrijfsklaar gemaakt. ‘Herrijzend Nederland’ was de trotse
naam van deze zender, die ons op de hoogte bracht van het laatste nieuws. Soms
waarschuwde de omroeper: ‘Willen allen die naar de radio luisteren het licht uitdoen
en in het donker verder luisteren? De centrale dreigt overbelast te raken.’ Er was
ook een tekort aan brandstof, maar er was altijd wel wat brandhout te krijgen. We
konden één kamer redelijk verwarmen met een kacheltje waar we ook op kookten.
Enkele uren per dag hadden we gas. Kleren bleven nog jaren op de bon en in het
begin was er niets te krijgen, maar het doet er niet veel toe of je kleren oud en
versleten zijn, als die van anderen het ook zijn. Ze moesten wel vaak gerepareerd
worden, daarvoor moest je naald en draad hebben, en vooral naalden waren moeilijk
te krijgen. Bij een van mijn eerste bezoeken aan Engeland vroeg ik de vrouw van
een van mijn vrienden of ze wat naalden voor me wou kopen. ‘Hoever kan ik gaan?’
vroeg ze. Ik had geen idee wat naalden kostten en zei dat ik dacht dat voor een
pond
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sterling wel genoeg zou zijn. Het bleek een indrukwekkende collectie te zijn waar
mijn vrouw voor jaren genoeg aan had en ze heeft diverse kennissen gelukkig
gemaakt met één of twee naalden.
Er was dus wel wat gebrek aan het een en ander, maar van echte ontberingen
was geen sprake en eigenlijk had ik wel plezier in die kleine moeilijkheden. Ze
maakten het dagelijkse leven tot een zekere kunst. Ze leerden je ook de relatieve
belangrijkheid en onbelangrijkheid van de dingen. En ze verhoogden de waarde
van eenvoudige genoegens. Een bezoek aan vrienden betekent meer wanneer je
een uur moet wandelen om er te komen. Een goed maal smaakt des te beter
wanneer je moeite hebt moeten doen om de ingrediënten bij elkaar te krijgen. Over
de nadelen van snel reizen heb ik al iets gezegd in hoofdstuk 4. Vroeger of later
zullen we ons energieverbruik en ons verbruik in het algemeen moeten beperken
en dan zullen we ons deze lessen uit het verleden herinneren. Woorden alleen
zullen echter onvoldoende zijn om ons ertoe te brengen onze bestedingen te
beperken zolang dat niet absoluut onvermijdelijk is. Dan zullen we ontdekken dat
dat gemakkelijker gedaan is dan gezegd.
Ons huis - een vrij klein huis - was in die dagen propvol. We huisvestten enkele
‘line-crossers’, lieden die waren ontsnapt uit het bezette deel van het land. Twee
meisjes, studenten in de medicijnen uit Amsterdam, waren gekomen als koeriers
voor de ondergrondse. Eén vond een baantje als hulpverpleegster en bleef bij ons.
De ander ging - naar ik aanneem met nieuwe instructies - terug. Het was een
verademing toen ze een paar maanden later weer bij ons aanklopte, maar ze had
verontrustende verhalen over de toestanden in de Randstad waar men werkelijk
honger leed.
Dan was er ook een jonge joodse natuurkundige. Hij had ondergedoken gezeten
in de Gelderse Achterhoek. We gaven hem niet alleen onderdak, maar ik vond ook
werk voor hem bij Philips. Hij vond echter dat hij, als een van de weinige joden die
de oorlog hadden overleefd, de plicht had iets te doen voor de oorlogsinspanning.
Hij nam dienst bij de luchtmacht en werd daar meteoroloog. Later kwam hij als
hoogleraar terug naar Eindhoven.
Af en toe waren er ook officieren bij ons ingekwartierd, die voor een of andere
instructiecursus een paar dagen in Eindhoven moesten zijn. Ik meen dat het een of
ander te maken had met bescher-
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ming burgerbevolking, maar dat weet ik niet zeker. In elk geval had ik niet de indruk
dat onze gasten deze lessen erg ernstig opnamen, maar ze vonden het uitstapje
naar Eindhoven wel prettig. We zaten vaak met een groot gezelschap aan tafel. De
inkwartiering kwam met K-rations, goed verpakte complete maaltijden die wij toen
heel eetbaar vonden (maar zijzelf hadden er schoon genoeg van); wij hadden
aardappels, verse groente en oesters. Oesters was vrijwel de enige luxe die in
Eindhoven volop te krijgen was. De oesterbedden in Zeeland functioneerden en
hadden weinig andere afzetmogelijkheden dan de steden in Noord-Brabant.
Die officieren waren van zeer verschillende huize. Er was een kelner uit New York
- hij leerde mijn vrouw oesters bakken - een alleraardigste en zeer beschaafde
saxofoonspeler uit St. Louis, een bankdirecteur uit het Oosten van Engeland,
enzovoort. De meeste indruk maakte een jonge luitenant van de ‘Welsh Guards’.
Op Chinese prenten zie je eigenaardige, heel steile bergen, zoals kinderen ze ook
wel tekenen, en je vraagt je dan af of zulke bergen werkelijk bestaan of alleen in de
verbeelding van de kunstenaars. Toen mijn vrouw en ik in het voorjaar van 1977 in
China waren maakten we een excursie per boot in de buurt van Guilin, en opeens
voeren we te midden van precies dat soort onwaarschijnlijke bergen. Onze gast
was als zo'n Chinese berg. Hij was het type Engelsman waarover je in
detectiveverhalen en andere ontspanningslectuur kunt lezen en waarvan je nooit
zeker wist of zulke mensen echt bestaan. De eerste middag had hij vrij en hij ging
toen maar op jacht - ik kreeg de indruk gevaarlijk dicht bij het front - en kwam thuis
met een stuk of wat eenden, die hij aan ons cadeau gaf. We hebben hem toen te
eten gevraagd. Wat deed hij in vredestijd, vroeg mijn vrouw. Dat wist hij nog niet.
Hij was vanuit Eton vrijwel direct in dienst gegaan. Op school had hij niet veel
uitgevoerd; net genoeg om door de examens te komen. Hij had het ook nogal druk
gehad als captain van het cricketteam. Ik merkte dat hij vrij goed Frans kende. Ja,
hij had 's zomers vaak gelogeerd bij een oom die een villa aan de Côte d'Azur had.
's Winters ging hij vaak jagen in de hooglanden van Schotland. Hij vertelde ons hoe
hij in gevecht was geraakt met een zwaardere Duitse tank. ‘Ik dacht al dat mijn
laatste uur had geslagen, maar ik bleef zo snel ik kon om hen heen rijden en we
bleven schieten. Tot onze stomme verbazing hielden de Duitsers op met schieten

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

249
en vier mannen kwamen eruit met de handen omhoog. Prettige gevangenen. Ze
wasten de vaat en zongen vierstemmig. Je moet je gevangenen binnen de twee
dagen inleveren, maar ik heb ze een week gehouden, vanwege hun zingen.’ Wat
later kwam het gesprek op eten, en op de legerrantsoenen. ‘Ik heb in mijn afdeling
een vrachtauto met een bordje pas op, springstof en daar houden we varkens. In
het leger berekenen ze precies wat je nodig hebt, met calorieën en zo. Maar in de
oorlog heb je soms flink in angst gezeten en dan heb je niets aan calorieën; dan
moet je wat goeds te eten hebben. Dan slachten we een varken.’ Ik deed hem aan
de hand dat hij best ook een stuk of wat ganzen kon mesten. Die zouden het vast
goed doen in een vrachtauto. ‘In elk geval,’ zei hij, ‘ze geven je nooit genoeg
materiaal, dus af en toe rapporteer ik dat ik een tank ben kwijtgeraakt, en vraag om
een nieuwe. Ik heb nu twee tanks te veel.’ Het spreekt wel vanzelf dat het hem
ogenschijnlijk geen enkele moeite kostte zich te schikken in de wat primitieve
toestand van onze toenmalige behuizing.
Voordat ik weer ga schrijven over wetenschap, techniek en het Philipslaboratorium,
moet ik nog één activiteit vermelden waaraan ik heb meegedaan: de Tijdelijke
Academie. Er waren in het Zuiden van het land heel wat jonge lieden die met een
universitaire studie wilden beginnen, of die hun studie hadden moeten onderbreken
en weer aan de gang wilden. Al voor de definitieve capitulatie van de Duitsers op 5
mei 1945 waren daar nog jongens bij gekomen, die gedwongen waren geweest in
Duitsland te gaan werken en die kans hadden gezien terug te komen. Daarom
werden plannen gemaakt een nooduniversiteit op te richten. C.J. Bakker was een
stuwende kracht, Balthasar van der Pol een wijs en omzichtig voorzitter en ik werd
de rector. Geen rector magnificus, eerder een rector non-magnificus want pracht
en praal kwam er aan onze onderneming niet te pas. We hadden geen eigen
gebouwen. Colleges werden gegeven in kroegen en in kerken, in leegstaande
winkels en werkplaatsen. Ik schreef alle studenten zelf in, zittende in een versleten
roodovertrokken crapaud in een bovenzaaltje van café Het Rozenknopje. We kregen
een uitstekend docentencorps bij elkaar, voornamelijk Philips-medewerkers, maar
er waren ook enkele leraren bij van wie er twee later professor in Nijmegen werden.
Ook onze medische topman, een bekend kinderarts, werd later hoogleraar. De
grondslagen van dif-
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ferentiaal- en intergraalrekening werden gedoceerd door Dr. L.M. van Rees, een
joods mathematicus die leraar was geweest aan het Erasmiaans gymnasium in
Rotterdam. Toen de anti-joodse maatregelen hoe langer hoe scherper werden, had
hij kans gezien met zijn vrouw en twee zoontjes het land uit te komen en de Zwitserse
grens te bereiken. Daar had hij om asiel gevraagd, maar de Zwitsers stuurden hem
terug en voegden eraan toe dat als hij het nog eens zou proberen ze hem en zijn
gezin meteen aan de Duitsers zouden uitleveren. Ze waren doodmoe en hadden
gehoopt eindelijk een keer veilig te kunnen slapen al was het maar in de gevangenis,
maar ze moesten verder. Ze reisden terug naar België en kregen daar, ik meen met
hulp van een klooster, goede valse papieren en kwamen daarmee de oorlog door.
We kregen vanuit Brussel bericht over zijn bestaan en we werden het algauw eens.
We hebben ook een huis voor hem gevonden. Later dat jaar werd een derde kind,
een meisje, geboren. B.G. Escher was uitgeweken naar Breda. Ik ben erheen gefietst
en hij wilde graag naar Eindhoven komen om kristallografie en de grondbeginselen
der geologie te doceren. De afstand Breda-Eindhoven is niet veel meer dan vijftig
kilometer maar mijn fiets was oud en trapte zwaar. Op de terugweg moet ik er wat
moe hebben uitgezien. In elk geval werd ik tegengehouden door een groepje Engelse
soldaten dat langs de weg zat te eten. Ze gaven me een half blikje corned beef, dat
ik dankbaar heb opgegeten. Heerlijk.
Onze ‘academie’ functioneerde tot eind 1945. Natuurlijk was ze lang geen volledige
universiteit of hogeschool. We beperkten ons in hoofdzaak tot eerste- en
tweedejaarscolleges voor ingenieurs, voor studenten in de faculteit der wis- en
natuurkunde, en tot de medische propaedeuse. Voor oudere studenten konden we
vaak wel een ad hoc-oplossing vinden. Ik nam bijvoorbeeld enkele tentamens
theoretische natuurkunde voor het doctoraal af, en gaf later mijn bevindingen door
aan mijn collega's aan de echte universiteiten, die mijn beoordeling graag
accepteerden. De studenten werkten hard en door ons initiatief hebben velen een
of twee jaar gewonnen. Nog belangrijker was dat sommigen die door de
bezettingstoestand uit de koers waren geslagen, hun evenwicht hervonden.
Een netelige zaak was de toelating. Gedurende de bezetting bleef de Leidse
universiteit gesloten, maar de andere universitei-
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ten en hogescholen bleven min of meer normaal doorwerken tot 1943. Toen werd
een nieuwe regel ingevoerd: alle studenten moesten een loyaliteitsverklaring tekenen.
Sommigen betoogden dat men er verstandig aan zou doen te tekenen, want men
hoefde zich niet moreel gebonden te voelen door een handtekening, afgedwongen
door een overheid die zelf generlei eerbied had voor de rechten van de mens, noch
voor enige geschreven of ongeschreven wet. De grote meerderheid dacht er anders
over, en iedereen die tekende werd door deze meerderheid als verrader beschouwd.
Moesten deze ‘verraders’ worden toegelaten? Een toelatingscommissie, waarvan
ik als rector lid was, moest daarover beslissen. Daar heb ik voor het eerst van mijn
leven ondervonden hoe moeilijk het is een uitspraak te doen wanneer er noch een
geschreven wet, noch een precedent bestaat en hoe inadequaat ons ‘natuurlijk
rechtsgevoel’ kan zijn. We bepaalden meteen dat iemand die actief was geweest
in een nationaal-socialistische organisatie of die in het Duitse leger had gediend,
niet zou worden toegelaten. Dat was eenvoudig, maar ik herinner me niet dat we
deze regel ooit hebben moeten toepassen: iemand in die situatie gaf zich niet bloot.
Verder onderscheidden we vier categorieën. Er waren studenten die niet hadden
getekend en waren ondergedoken. Die werden beschouwd als de allerbeste. De
tweede categorie had niet getekend maar ze hadden om een of andere reden geen
kans gezien onder te duiken en hadden in Duitsland gewerkt als dwangarbeider.
Ook zij werden in elk geval toegelaten. Dan kwamen zij die wel hadden getekend
maar niet hadden doorgestudeerd, misschien ondergronds werk hadden gedaan.
Die moesten geval voor geval worden beoordeeld. En ten slotte waren er de
profiteurs: studenten die hadden getekend en die gewoon hadden doorgestudeerd,
eventueel zelfs examen hadden gedaan. Die moesten maar wachten totdat de
universiteiten in het Noorden opnieuw opengingen. Ik geloof wel dat deze regels in
overeenstemming waren met wat de toenmalige jeugd er in het algemeen over
dacht. Ook geloof ik niet dat hun toepassing veel - wellicht onverdiend - leed heeft
veroorzaakt. Verstoken te worden van het voorrecht aan de Tijdelijke Academie met
de studie te mogen beginnen was nu ook weer niet een erg zware straf.
In het voorjaar van 1945 werd ik door de Universiteit van
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Leuven uitgenodigd een voordracht te houden over onze Academie. Er werd
enthousiast gereageerd op mijn toespraak, maar na afloop zei een van mijn Belgische
gastheren tegen me: ‘Jullie Nederlanders zijn toch volkomen gek. Natuurlijk zijn de
mensen van jullie categorie twee het slechtste van allemaal: dat waren collaborateurs,
ze hebben voor de Duitse industrie gewerkt. En dat terwijl het voor hen gemakkelijk
zou zijn geweest dat niet te doen. Ze hoefden alleen maar een waardeloos vodje
papier te tekenen. Jullie eerste categorie is iets beter, maar ze gaan niet helemaal
vrijuit. Er waren niet zoveel goede onderduikadressen en die hadden gereserveerd
moeten blijven voor mensen die werkelijk in levensgevaar waren, voor joden en
voor mensen die werden gezocht om politieke redenen. Zulke plaatsen te bezetten
vanwege het Don Quichottisme dat je niet wou tekenen was laakbaar. Studenten
die tekenden hadden gelijk. Als ze niet doorstudeerden uit solidariteit met de
niet-tekenaars dan is dat begrijpelijk, maar verstandig was het niet. Verreweg het
beste was te tekenen en flink door te werken en zich zo goed mogelijk voor te
bereiden voor de wederopbouw na de oorlog.’ Er is veel te zeggen voor dat
praktische Belgische standpunt. Toch geloof ik niet dat ons oordeel onjuist was.
Toen de meerderheid eenmaal had besloten op een bepaalde manier te reageren
werd het plicht solidair te zijn.
Een paar dagen na onze bevrijding kwam Goudsmit, in uniform en samen met
kolonel Pash, tot mijn grote verrassing ons laboratorium binnen. Pas later kwamen
we te weten dat dit bezoek onderdeel was van zijn ‘Alsos’-missie, die zo veel mogelijk
materiaal moest verzamelen over eventueel Duits werk aan atoombommen. Hij
vroeg me hem tot in de kleinste details alles te vertellen wat ik me kon herinneren
over Duitse belangstelling en Duitse activiteiten op het gebied van kernfysica en
alles wat daarmee kon samenhangen. ‘Geloof me, het is erg belangrijk, maar ik
mag je niet vertellen waarom.’ Voor Goudsmit zelf was zijn terugkomst naar
Nederland smartelijk: hij wist al dat zijn ouders waren omgekomen.
Wat later kwam een Engelse groep - waarbij G. Bennet Lewis, een oude kennis
uit Cambridge - om te kijken wat er in het Philipslaboratorium was gebeurd tijdens
de oorlog. Enkele dingen waren voor hen van direct belang en er werden onmiddellijk
maatregelen genomen om de ‘know-how’ naar Engeland over te bren-
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gen. Ze vroegen ook wat we over radar wisten en moesten lachen dat we zelfs dat
woord niet kenden. We hadden alleen vage geruchten gehoord. De Duitsers praatten
weleens over het ‘Rotterdam-Gerät’, omdat ze bijna onbeschadigde radar-apparatuur
hadden gevonden in een vliegtuig dat in de buurt van Rotterdam was neergeschoten.
Langzamerhand namen onze contacten met de buitenwereld toe, natuurlijk vooral
na de Duitse capitulatie op 5 mei en de Japanse capitulatie op 8 augustus 1945. Ik
kreeg briefjes en pakjes van vrienden en collega's. Sommigen vermeldden een
postbus in Santa Fe als adres van de afzender, wat ik niet begreep totdat ik hoorde
over Los Alamos.
Wat later waren er de bezoeken van G.P. Kuiper, de Leidse astronoom die eertijds
met Gorter naar Noorwegen was gefietst en die zich al voor de oorlog in Amerika
had gevestigd. Ik weet niet precies wat zijn taak in het Amerikaanse leger was, maar
blijkbaar gaf die hem een grote mate van vrijheid. Hij was altijd energiek en
ondernemend geweest en nu verrichtte hij met zijn jeep ridderlijke heldendaden
waarover hij smakelijk kon vertellen. Een daarvan was dat hij Max Planck en diens
vrouw opspoorde, die onder uiterst primitieve omstandigheden woonden in het
overvolle hutje van een melkknecht, en ze naar Göttingen bracht waar een
bloedverwante ze kon huisvesten. Het verhaal komt voor in Hermanns korte biografie
11
van Planck. Het was Robert Pohl geweest die Kuiper had overgehaald er opuit te
gaan en - in antwoord op Hermanns vraag - beschrijft Pohl hoe Kuiper, na Planck
te hebben afgeleverd, 's avonds laat verslag kwam uitbrengen, moe maar tevreden.
En Pohl voegt eraan toe: ‘Ik pakte mijn beste fles Rijnwijn, ik had haar goed verstopt,
en we praatten tot diep in de nacht.’ (En hier zou ik nog willen aanvullen dat Pohl
erg trots was op zijn wijnkelder; zijn beste fles moet zeker de moeite waard zijn
geweest.)
Een ander verhaal van Kuiper. Op weg van Amsterdam naar Rotterdam zag hij
langs de kant van de weg een jonge vrouw huilende naast een fiets zitten. Hij stopte
en vroeg wat er aan de hand was. Een Amerikaanse officier die uit een jeep stapte
en haar in het Nederlands toesprak moet dat meisje wel als een engel uit de hemel
zijn voorgekomen. Ze zou die morgen op het stadhuis in Rotterdam trouwen, maar
haar papieren waren niet helemaal in
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orde geweest en ze was naar Amsterdam gefietst om ze te halen, maar nu kon ze
niet meer en ze zou veel te laat komen. Dus laadde Kuiper haar met haar fiets in
de jeep en leverde haar op tijd aan het stadhuis af. ‘Ik heb de bruid niet eens gekust,’
voegde hij er heel braaf aan toe.
Ik wil nog eens herhalen dat wij in het Zuiden van ons land in materieel opzicht
niet werkelijk te lijden hadden gehad en dat de toestand bovendien snel verbeterde.
Toen ik echter in 1946 met een aantal Philipsmensen per bus naar Zwitserland
reisde om de Baseler Messe te zien, vond ik het leven in Zwitserland en vooral de
etalages in de Bahnhofstrasse in Zürich haast belachelijk luxueus. Datzelfde gevoel
had ik later ook in Stockholm; bij die gelegenheid kon ik echter ook genieten van
de eenvoudige en hartverwarmende gastvrijheid van Oscar Klein en zijn familie in
hun vakantiehuis in Dalecarlië, waar ik de dagen rondom midzomer doorbracht.
Weldra was de post weer redelijk betrouwbaar. De Reviews of Modern Physics
publiceerden een speciaal nummer, opgedragen aan Bohr bij diens zestigste
verjaardag op 7 oktober 1945. Mijn bijdrage - over de Onsager-relaties - kwam op
tijd, maar als ik me goed herinner was er geen tijd voor drukproeven. Er staan een
paar vergissingen in die ik zou moeten hebben corrigeren. Ter gelegenheid van de
vijftigste verjaardag van de ontdekking van röntgenstralen schreven Dr. Oosterkamp
en ik een overzichtsartikel over röntgenbuizen voor het tijdschrift Experientia. We
schreven het in ons beste Duits en er was weer geen tijd voor drukproeven. Toen
we eindelijk het artikel in druk zagen was het in het Engels: de redactie had het
nummer een internationaal tintje willen geven en daarom hadden ze ons stuk laten
vertalen. Er zaten gelukkig geen ernstige fouten in de vertaling, maar het was wel
een eigenaardige ondervinding: ik herkende ons artikel nauwelijks. Het Engels liep
vlot en ik wil best aannemen dat het beter was dan mijn eigen Engels, maar ik zou
het artikel nooit zo hebben geschreven.
In de volgende jaren kwam ik vaak in Engeland, waar ik hartelijk werd ontvangen
door mijn oude lage-temperatuurvrienden. Ik was ook herhaaldelijk in de Verenigde
Staten en drie keer was ik er gastdocent (in Johns Hopkins in het voorjaar van 1947,
in Ann Arbor in de zomer van 1948, en in Princeton in het voorjaar
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van 1951). Ik woonde ook conferenties bij, in Frankrijk, in Italië, maar de eerste keer
dat ik weer deelnam aan een wetenschappelijk congres in Duitsland was in de
voorzomer van 1951. Het was een congresje in Heidelberg ter ere van de zestigste
geboortedag van Walther Bothe en veel fysici van buiten Duitsland hadden gemeend
dat dit een goede gelegenheid was om weer wetenschappelijke relaties aan te
knopen. Pauli was er ook. In een later hoofdstuk kom ik nog terug op de discussie
die ik toen met hem had.
Ik was per auto naar Heidelberg gekomen en na de conferentie reed ik met Maria
*
Goeppert Mayer en Houtermans als passagiers kalm aan naar Kopenhagen. Over
Houtermans heb ik het al eerder gehad. Laat ik nu iets meer over hem vertellen. In
zijn politieke opvattingen was hij duidelijk links en toen Hitler aan de macht kwam,
nam hij meteen de wijk en vond werk in Engeland. Daar was hij niet gelukkig en hij
vertrok met zijn familie naar Kharkov, toen een bloeiend centrum van natuurkundig
onderzoek. Bij de zuiveringsacties van Stalin werd hij gearresteerd en ervan
beschuldigd een Duitse agent te zijn. Zijn vrouw lukte het nog net met haar twee
kinderen naar Finland te ontkomen. Mede dank zij hulp van Niels Bohr kon ze via
Kopenhagen naar de Verenigde Staten komen, waar ze uiteindelijk een betrekking
vond als natuurkundedocente aan het Sarah Lawrence College. Houtermans werd
zo onder druk gezet om te bekennen, dat hij eindelijk toegaf dat hij contact had
gehad met twee Duitse spionnen, Scharnhorst en Gneisenau. Dat waren de namen
van twee pantserkruisers, die in de eerste wereldoorlog in de zeeslag bij de
Falklandeilanden tot zinken werden gebracht en van twee grotere slagschepen die
een rol hebben gespeeld in de tweede wereldoorlog. Hij vertelde me later dat men
dit eerst had geaccepteerd, maar toen de zaak voorkwam had de rechter de namen
meteen herkend en Houtermans had hem ervan kunnen overtuigen dat men hem
geprest had iets te bekennen. Tijdens de kortstondige periode van het
Duits-Russische verdrag werd hij tegen zijn uitdrukkelijk verzoek uitgeleverd aan
de Gestapo, maar op een of andere manier - ik weet er het fijne niet van, maar heb
gehoord

*

Maria Goeppert Mayer (1906-'72), dochter van een hoogleraar kindergeneeskunde in
Göttingen, promoveerde in 1930 in haar geboortestad, trouwde met de fysico-chemicus
Joseph C. Mayer en vertrok naar de Verenigde Staten. In 1963 kreeg ze de Nobelprijs.
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dat hij iets had gedaan voor de Duitse bezettingstroepen in Rusland (maar zeker
niet tegen zijn voormalige Russische collega's) - werd hij vrijgelaten. Hij heeft toen
een tijd in Berlijn gewerkt bij Manfred von Ardenne, een bekend technisch fysicus
met een eigen laboratorium. Houtermans was een verstokt kettingroker en daarom
verzon hij een research-project waar bestraling van tabak aan te pas kwam. Het
werd als kriegswichtig (van belang voor de oorlogsvoering) geaccepteerd en hij
kreeg een grote zak tabaksstof. Toen die op was lukte het hem op een of andere
manier een tweede zak los te krijgen, maar daarbij ging hij wat te ver en hij vond
het beter Berlijn te verlaten en naar Göttingen te gaan, alwaar hij aankwam met het
corpus delicti. Mij werd verteld dat gedroogde braambladeren bestrooid met corpus
delicti goed te roken waren. Intussen was hij van zijn eerste vrouw, Charlotte,
gescheiden - buiten haar medeweten, dat kon toen in Duitsland - en was hertrouwd.
Houtermans was een onderhoudende passagier. Hij legde me bijvoorbeeld uit
dat het Romeinse rijk blijvende sporen had nagelaten, en betoogde dat hij de grenzen
van het imperium romanum kon vaststellen aan de hand van de manier waarop
aardappelen werden toebereid. Als ze gewoon werden gekookt met een beetje zout,
dan was je buiten de limes. ‘Diep in het land van de Salzkartoffel,’ zuchtte hij een
keer, na een niet al te best middageten in een dorpje. Een van zijn andere theorieën
was, dat het maatschappelijk aanzien van verschillende standen duidelijk werd
weerspiegeld in de titulatuur, gebruikt door koetsiers en taxichauffeurs in Wenen.
Als vóór de eerste wereldoorlog een koetsier meende een goede fooi te kunnen
verwachten dan sprak hij zijn klant aan met ‘Herr Baron’. In de jaren twintig en het
begin van de jaren dertig stond de intelligentsia in aanzien, en de passagier werd
‘Herr Doktor’. Maar na de tweede wereldoorlog leven we in het tijdvak van de
managers, en de klant wordt nu bij voorkeur ‘Herr Direktor’ genoemd. (Ik weet niet
of hij soms in een komplot met Pauli zat om me op die manier te plagen.) Peinzend
voegde hij eraan toe: ‘Het is merkwaardig dat titels die oorspronkelijke leden van
de aristocratie aanduiden, zoals messieurs in Frankrijk en gentlemen in Engeland,
uiteindelijk belanden op WC's. Zou het niet prettig zijn te leven in een wereld waar
op iedere pleedeur directeuren staat?’ Toen de Autobahn een klein

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

257
riviertje kruiste, maakte hij een breed gebaar en zei: ‘De Efze, Hessens stroom, niet
Hessens grens.’ Daarmee parodieerde hij een beroemd thema van vroeger dagen:
‘De Rijn, Duitslands stroom, niet Duitslands grens.’
Houtermans was ook een algemeen erkend verteller van Hilbert-anekdotes. David
Hilbert (1862-1943) was een van de grootste van de vele grote mathematici uit
Göttingen. Hij had de naam uitzonderlijk verstrooid te zijn en eenzijdig in zijn talenten
en belangstelling. Dat gaf aanleiding tot talloze verhalen, duidelijk niet allemaal in
overeenstemming met het toeval der werkelijkheid. Over zijn wat achterlijke zoon,
die uiterlijk veel op hem leek, schijnt hij gezegd te hebben: ‘Arme jongen, alles heeft
hij van mij geërfd, alles; alleen de wiskunde heeft hij van zijn moeder.’
Na de bijeenkomst in Kopenhagen vroeg Houtermans me of ik op mijn terugkomst
naar Nederland een kleine omweg kon maken en hem kon afzetten in Bielefeld,
waar zijn eerste vrouw haar moeder en zuster bezocht. Zo werd ik tegen wil en dank
een ‘terugkoppelaar’.
Het paste bij Houtermans dat deze eigenaardige expeditie vergezeld ging van
een wat bizarre bijkomstigheid. We hadden de Deense eilanden achter ons en reden
langs de oostkust van Jutland naar het zuiden. Twee meisjes vroegen om een lift.
We stopten, ze stapten in en tot onze verwondering vroegen ze of ze mee konden
rijden naar Holland. Ze waren op weg naar Parijs waar ze de veertiende juli wilden
vieren. Natuurlijk zijn er in de zomer altijd veel lange-afstandslifters onderweg, maar
die hebben altijd flinke rugzakken. Deze meisjes hadden een licht zomerjurkje aan
en hadden geen andere bagage dan een niet eens erg grote handtas. Ze waren
Zweeds, kenden een beetje Engels en ze hadden een kaartje van Europa. Nee, ze
kenden niemand in Parijs - nog niet. Ik maakte een opmerking over hun beperkte
bagage. We hebben alles wat nodig is, was het antwoord. ‘Dit is maar een klein
reisje. Vorige zomer zijn we helemaal naar Sicilië gelift.’ Ze zeiden dat ze gewoon
op een fabriek werkten, maar van tijd tot tijd graag met vakantie gingen. Misschien
was dat waar, maar van de vele tientallen lifters die ik in de loop van de tijd heb
vervoerd waren ze de wonderlijkste. Houtermans, een man met meer wereldse
ervaring dan ik, kon ze ook niet plaatsen. Ze zagen er nogal frivool en een tikje
ordinair uit, maar ze gedroe-
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gen zich met voorbeeldige bescheidenheid. Toen we bij de Duitse grens kwamen
stelden ze voor dat ze wat eerder uit zouden stappen en op hun eigen houtje
doorlopen, zodat wij in elk geval geen last van ze zouden hebben. Blijkbaar waren
hun papieren in orde en kenden ze de kneepjes. Ze stonden al een poosje te wachten
toen ik eindelijk met de auto was doorgelaten. Toen Houtermans en ik besloten te
overnachten gaven ze niet de geringste indicatie dat ze de heilige Maria van Egypte
wilden navolgen (ze zagen er ook niet erg heilig uit). Ze vroegen of ze niet in de
auto konden blijven slapen, maar er zijn grenzen aan mijn edelmoedigheid, en aan
mijn vertrouwen in onbekende meisjes. Ze hadden geen Duits geld, dus leende ik
ze wat en verwachtte niet dat ik dat geld en die meisjes ooit terug zou zien. De
volgende morgen stonden ze naast de auto te wachten. Toen we stopten voor koffie
en later om wat te eten en ze uitnodigden, sloegen ze dat af: ze hadden niets nodig.
Tegen de avond arriveerden we in Bielefeld. Houtermans was zenuwachtig en
opgewonden en vroeg me mee naar binnen te gaan. Ik geloof dat zowel Charlotte
als hij eerst blij waren dat er een neutrale derde bij was. (Charlotte's zuster ging
vlug even naar buiten om onze passagiers te bekijken.) Na een tijdje, toen de eerste
verlegenheid was overwonnen, voelde ik dat ik niet langer gewenst was en ik reed
door.
Het was al na middernacht toen we in Eindhoven aankwamen, en ik wist niet goed
wat ik moest doen toen de meisjes vroegen of ik goedkoop onderdak voor ze wist.
Meestal ken je de hotels in je eigen woonplaats niet zo goed en wat zij zochten
stond bovendien vast niet op de lijst voor Philipsbezoekers. Ik heb ze dus maar mee
naar huis genomen. Mijn vrouw was nauwelijks verbaasd. Het was niet de eerste
keer dat ik thuiskwam met wat wonderlijke lifters. Ze bracht ze naar een logeerkamer,
maar voor ze gingen slapen betaalden ze haar in Hollands geld terug wat ik ze had
geleend. Uiterst tactvol. De volgende morgen waren ze al weg voor we beneden
kwamen. Ze hadden een keurig bedankbriefje achtergelaten. Nee, natuurlijk hadden
ze niets gestolen.
Wat later liet Houtermans zich van zijn tweede vrouw scheiden en hertrouwde
met Charlotte. Maar het was geen succes; ze waren toch te ver uit elkaar gegroeid.
Weer een echtscheiding en zij ging terug naar Amerika, bedroefd maar wijzer. Toen
Houter-
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mans voor de vierde keer trouwde - dit keer niet met nummer twee - zond een
collega hem het beroemd geworden telegram: ‘Mit den üblichen Glückwünschen’
(Met de gebruikelijke gelukwensen).
Houtermans was inmiddels hoogleraar in Bern geworden. Voor zover ik weet
heeft hij daar uitstekend werk gedaan, hij heeft het laboratorium gemoderniseerd
en het natuurkundig onderzoek nieuw leven ingeblazen. Als je een authentiek, vroeg
twintigsteeeuws laboratorium wilt zien, moet je me op komen zoeken, schreef hij
me kort na zijn benoeming. Maar je moet wel gauw komen want ik ga dat allemaal
veranderen.
Een torentje met een wenteltrap maakte deel uit van het natuurkundig laboratorium
in Bern. De zware centrale kolom droeg bovenop het geodetisch nulpunt van de
Zwitserse landmeters. Dit torentje werd ook geacht heel geschikt te zijn om
galvanometers en dergelijke trillingvrij op te stellen, maar daar mankeerde volgens
Houtermans wel wat aan. Vandaar zijn opmerking: ‘Als ik in mijn instituut sta en een
duwtje geef, dan kan ik met heel Zwitserland kwispelen.’
Maar de spanning van zijn veelbewogen leven moet te veel voor hem zijn geweest.
Hij zou een vredige oude dag hebben kunnen gehad, financieel redelijk verzorgd,
gewaardeerd door studenten en medewerkers, en tot het einde toe een bekwaam
experimentator. Het heeft niet mogen zijn. Hij is als alcoholicus gestorven.
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8. Holst en het Philipslaboratorium
De NV Philips
Toen ik in 1942 bij het Philipslaboratorium in dienst trad, was dit in Nederland nog
vrijwel het enige niet-universitaire laboratorium waar natuurkundig onderzoek op
academisch niveau werd gedaan. Hoe was het tot stand gekomen? Het is altijd
gevaarlijk het ontstaan van een grote organisatie uitsluitend aan het werk van één
man te willen toeschrijven. De tijd moet rijp zijn, maatschappelijke en economische
stromingen oefenen hun invloed uit, maar binnen dit algemene socio-economische
kader hangt de loop der gebeurtenissen wel degelijk af van het werk van enkele
grote figuren. In die zin was Gilles Holst (1886-1968) ongetwijfeld de schepper van
*
het Philips Natuurkundig Laboratorium, maar wat hij bereikt heeft kon hij bereiken,
omdat hij werkte voor een snel groeiende en winstgevende industriële onderneming.
De opkomst van de Philips-onderneming maakte deel uit van de overweldigende
ontwikkeling van de elektrotechnische industrie, die tegen het einde van de
negentiende eeuw was begonnen en die zich alom, in Europa zowel als in Amerika,
voltrok. Dat de onderneming zo snel en zo voorspoedig groeide was echter te danken
†
aan de uitzonderlijke kwaliteiten van de Philips-familie. Ik wil daar iets over vertellen.

*
†

In Eindhoven was en is de afkorting Nat. Lab. gebruikelijk. Dat gaf wel eens aanleiding tot
verwarring! Ik heb brieven gekregen geadresseerd aan het ‘Philips National Laboratory’.
Er bestaat een biografie van Anton Philips door P.J. Bouman. Ze is zeer leesbaar en geeft,
voor zover ik kan beoordelen, de algemene ambiance wel weer, maar ze is niet geheel
betrouwbaar. Het eerste deel van een zeer grondige en goed gedocumenteerde studie over
de Philips-onderneming en haar oprichters door A. Heerding is eind 1980 verschenen. Mijn
eigen schets is gebaseerd op deze boeken en op wat ik zo hier en daar heb opgevangen en
heeft niet de pretentie nauwkeurige geschiedschrijving te zijn.
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Zaltbommel was - en is ook nu nog - een rustig provincie-stadje aan de zuidelijke
oever van de Waal. De spoorlijn en de autoweg uit Utrecht naar het zuiden lopen
iets ten oosten: van de brug af heb je wel een mooi uitzicht op het stadje met zijn
Gothische kerk en toren, maar het moderne verkeer blijft op een flinke afstand van
de voormalige wallen. In de vijftiende eeuw was Zaltbommel een Hanze-stad. Toen,
en ook later nog, ging het handelsverkeer vooral over water. Toch is Zaltbommel,
van de rivier uit gezien, minder indrukwekkend dan sommige andere Nederlandse
steden aan onze grote rivieren: Zaltbommel is meer naar binnen gekeerd, maar
daar zijn dan ook indrukwekkende gebouwen en mooie woonhuizen. De spoorbrug
werd gebouwd tussen 1860 en 1870, de autobrug pas in 1932: tot die tijd was er
alleen een veerpont en ik herinner me nog heel goed dat het in gebruik nemen van
die brug een belangrijke gebeurtenis was. De dichter Martinus Nijhoff (1894-1953)
heeft er zelfs een sonnet aan gewijd:
Ik ging naar Bommel om de brug te zien
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren.

In Zaltbommel ontmoette Benjamin Philips, een joods koopman en evenals zijn
vader groothandelaar in tabak, zijn toekomstige vrouw; hij vestigde er zich en zijn
zaken gingen goed.
In 1820 trad zijn oudste zoon Lion (1794-1866) in het huwelijk met Sophie
Pres[s]burg, een zeer ontwikkelde vrouw, stammende uit een vermaard geslacht
van rabbi's. Haar zuster Henriëtte trouwde met een Duits jurist, Heinrich Marx
(1782-1838), en werd de moeder van Karl Marx (1818-'83). In 1826 keerde Benjamin
Philips met vrouw en kinderen het joodse geloof de rug toe en trad toe tot de
Nederlands Hervormde kerk. Van die tijd af hoorden de Philipsen tot de geziene
burgers van de stad. Het is interessant op te merken dat Heinrich Marx in 1817
toetrad tot de Lutherse kerk. Een van Karls biografen schrijft:
‘Hoewel er geen sprake was van joodse opvoeding en joodse traditie in de wijze
waarop de kinderen werden grootgebracht - inderdaad werden familierelaties met
hun gezin bewust afgesneden - was het toch tot op zekere hoogte onvermijdelijk
dat
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men er zich van bewust bleef jood te zijn.’ Dat zal ook wel hebben gegolden voor
Lion en zijn gezin.
Lion was niet alleen een goed zakenman, hij was ook een ruimdenkend man en
hij was geïnteresseerd in velerlei onderwerpen, ook in natuurwetenschap. Dat blijkt
uit zijn correspondentie met zijn neef Karl Marx, die veel respect voor hem had. Zo
prijst bijvoorbeeld Karl in een brief een boek van Grove, menende dat zijn oom dat
zeker zal waarderen. Deze William Robert Grove (later Sir William, 1811-'96) deed
belangrijk werk op het gebied van elektrochemie, vond een nieuw soort batterij uit
die een tijd lang zeer populair was, en maakte als eerste een waterstof-zuurstof
brandstofcel - hij noemde het een ‘gasbatterij’ -, een idee dat haast in het vergeetboek
raakte totdat het na de tweede wereldoorlog herleefde. Het boek waar Marx het
over heeft, On the Correlation of Physical Forces, is voor zover ik weet het enige
boek dat Groves heeft geschreven. Het verscheen in 1846 (zesde druk 1874). Het
bevat in essentie een van het Duitse werk op dat gebied onafhankelijke uiteenzetting
over behoud van arbeidsvermogen. Lezers die plezier hebben aan toevallige
coincidenties, zullen het grappig vinden dat Groves een van de eersten was die ooit
een elektrische gloeilamp maakte met een metaaldraad als filament. In 1845 stopte
hij een platina spiraaltje in een glazen buis en bracht die met een elektrische stroom
aan het gloeien. Merkwaardig was ook de opmerking die hij maakte bij het jubileum
van de Chemical Society in 1891: ‘Wat mij betreft moet ik zeggen dat wetenschap
voor mij in het algemeen niet langer interessant is, wanneer ze nuttig wordt.’
Het is verrassend deze bijna Pauli-achtige opmerking te horen uit de mond van
een tachtigjarige onderzoeker, die zelf belangrijke technische vindingen op zijn
naam had. Ik denk niet dat ze bij Lions kleinzonen in goede aarde zouden zijn
gevallen.
Frederik Philips (1830-1900), het zevende kind van Lion en Sophie, trouwde met
een niet-joodse. Hij bleef in Zaltbommel wonen en handelde met succes in tabak
en koffie, samen met een partner, G.R. Peletier. Al woonde hij in een klein stadje,
hij was allerminst een bekrompen provinciaal. Zijn zaken brachten hem voortdurend
in contact met de buitenwereld en hij gaf zich terdege rekening van de
technisch-industriële expansie die ook de Nederlandse economie begon te
veranderen. Hij was betrokken bij aller-
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lei zaken. Een tijdje lang was hij zelfs eigenaar van de plaatselijke gasfabriek, die
hem veel hoofdbrekens en weinig profijt bezorgde. Hij werd min of meer gedwongen
het toezicht op zich te nemen over een agentschap van de Nederlandse Bank.
Samen met een van zijn zonen maakte hij er een volledige bank van, die
onafhankelijk opereerde, totdat ze na 1970 werd overgenomen door Mees & Hope,
die zoals bekend weer wat later onderdeel werd van de ABN.
De NV Philips heeft haar bestaan te danken aan Frederik, aan zijn oudste zoon
Gerard (1858-1942) en aan zijn jongste zoon Anton (1874-1951). Gerard ging eerst
in Zaltbommel op school, maar daar was alleen een driejarige HBS en hij moest twee
jaar naar Arnhem om eindexamen te kunnen doen. Hij ging naar dezelfde school
waar Lorentz ook op was geweest en uit wat mevrouw De Haas-Lorentz over de
jeugd van haar vader vertelt, kunnen we opmaken dat daar een aantal kundige
leraren wiskunde en natuurwetenschappen onderwezen. In die jaren woonde Lorentz
zelf in Arnhem en gaf daar les aan een avondschool. Hij is ook wel ingevallen voor
een zieke leraar aan de HBS en hij sprak weleens voor het genootschap Wessel
Knoops. Daar hij al min of meer een plaatselijke beroemdheid was, is het niet
uitgesloten dat Gerard van zijn bestaan op de hoogte was. Bouman vertelt in zijn
boek - op gezag van anderen - dat een voordracht van Lorentz Gerards belangstelling
voor natuurkunde heeft aangewakkerd, maar Heerding heeft kunnen vaststellen dat
dat verhaal een puur verzinsel is. Bovendien is het geen ‘waar’ verhaal. Gerards
belangstelling voor natuurkunde kwam pas veel later; hij was aanvankelijk een
praktisch ingesteld werktuigbouwer. In 1876 deed hij eindexamen en begon hij in
Delft te studeren, in 1883 behaalde hij het diploma van werktuigbouwkundig
ingenieur. Hij vond werk in de scheepsbouw, eerst in Vlissingen, daarna in Glasgow.
In Glasgow vond hij zijn ware roeping. In die dagen begonnen scheepsbouwers
elektrisch licht in schepen te installeren en dat interesseerde Gerard meer dan de
schepen zelf. Toen pas besefte hij dat hij veel te weinig van elektriciteit en van
natuurkunde in het algemeen wist. Hij liet zich inschrijven aan de universiteit van
Glasgow en werkte op het laboratorium van William Thomson (Lord Kelvin). Hij
werkte ook bij professor Jamison in het College of Science and Arts. Er zijn enkele
laboratoriumver-
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slagen bewaard gebleven. Bij Lord Kelvin heeft hij bijvoorbeeld elektrische
weerstanden nauwkeurig gekalibreerd. Gerard heeft een aantal betrekkingen gehad:
hij was een tijdje technisch vertegenwoordiger van de British Brush Company in
Duitsland en is ook vertegenwoordiger van Duitse firma's in Engeland geweest. In
1889 vertegenwoordigde hij de AEG in Nederland in verband met een bepaalde
offerte. Zo moet hij vele contacten hebben gelegd en een goed inzicht hebben
gekregen in de structuur van de industrie. Ik zal niet ingaan op de vele stappen en
voorstellen die voorafgingen aan de oprichting van de eerste Philipsfabriek. Ze
worden door Heerding uitvoerig beschreven. Ik hoop dat uit mijn kort en misschien
niet al te nauwkeurig overzicht duidelijk blijkt dat toen in 1891 Gerard Philips,
financieel gesteund en moreel aangemoedigd door zijn vooruitziende vader,
gloeilampen begon te fabriceren in een leegstaande buckskin-fabriek in Eindhoven,
hij goed was voorbereid. Hij beschikte over de noodzakelijke basiskennis en wist
de weg in de industriële wereld. Bovendien was hij in Engeland een methode om
kooldraad te maken aan de weet gekomen, die hem geschikt leek voor
massafabricage en die hij met een vriend op laboratoriumschaal had toegepast. Hij
had echter nog geen ervaring in het dagelijks besturen van een fabriek. Die kunst
moest hij zich al doende eigen maken en daarbij tevens een fabricageproces precies
vastleggen. Een moeilijke taak, die hij met grote energie en groot
doorzettingsvermogen aanpakte, waarbij hij zich van het begin af aan richtte op
massafabricage. Natuurlijk waren er de gebruikelijke kinderziekten, maar tegen het
eind van 1894 liep de fabricage redelijk en de fabriek begon winst te maken. Toen
kwam Anton in de zaak.
Anton Philips, vlot, sportief, ronduit en gul, was in veel opzichten het tegendeel
van zijn terughoudende broer. Hij was ongetwijfeld zeer intelligent maar zijn
schoolresultaten waren niet al te best. In 1893 begon hij te werken in de
effectenhandel in Amsterdam, in 1894 verhuisde hij naar Londen. Er wordt verteld
dat hij diep onder de indruk was van zowel de bedrijvigheid op de Londense
effectenbeurs als van de conservatieve betrouwbaarheid van de firma waarvoor hij
werkte, een firma met een gevestigde reputatie in de City. In 1895 kwam hij terug
naar Nederland en begon gloeilampen te verkopen. Het werd algauw duidelijk dat
hij een geweldig verkoper was. Het is het lot
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van mondeling overgeleverde verhalen, dat ze op den duur óf wel worden vergeten,
óf worden vastgelegd in een ten opzichte van de werkelijkheid verfraaide, gestyleerde
vorm. Dat zal ook wel het geval zijn geweest met de verhalen die door Anton zelf
en door anderen werden verteld over zijn avonturen in die beginjaren, maar niemand
zal zijn talenten in twijfel willen trekken.
Hij was ondernemend en onvermoeibaar, altijd bereid om voor dag en dauw op
te staan en diep in de nacht thuis te komen (later verwachtte hij datzelfde van zijn
staf). Hij verstond de kunst vriendschappelijke betrekkingen op te bouwen; hij was
niet uit op kort gewin maar streefde naar duurzame zakelijke relaties. In de loop van
de tijd bleek dat hij ook een bekwaam onderhandelaar was, en nog later dat hij een
ondernemer was met gevoel voor innovatie en een scherpe kijk op nieuwe stromingen
in de techniek. Vergeleken met hem maakt Gerard, de hardwerkende en uiterst
competente fabrikant, bijna een bekrompen indruk; voor hem was elektrisch licht
het eind van de reis, niet het begin. Hij was dan ook zestien jaar ouder, maar het
was ook een kwestie van aanleg en karakter. Hier moet ik wel meteen aan toevoegen
dat ik Gerard niet heb gekend, en Anton heb ik maar een paar maal ontmoet, na de
tweede wereldoorlog toen hij al op jaren was. Mijn beschrijving berust vooral op wat
Holst mij vertelde. Hij had respect voor Gerard maar hij vereerde Anton.
Gerards bezetenheid van de gloeilampenfabricage was zelfs buiten Philips bekend.
Mervin Kelly, de president van de Bell laboratoria bracht een keer een bezoek aan
Eindhoven en bij die gelegenheid liet ik hem een aardige demonstratieproef zien.
(Er kwamen met gepolariseerd licht bestraalde alkalihalogeniden aan te pas.) Onze
vice-president Tromp was er ook bij en vroeg hoe dit merkwaardige verschijnsel
zou kunnen worden toegepast en was wat onthutst toen ik antwoordde: ‘Het mooie
van dit verschijnsel is nu juist dat ik geen enkele mogelijkheid zie dat het ooit zal
worden toegepast.’ Kelly lachte en zei: ‘Het ziet ernaar uit dat de dingen zijn
veranderd. Ze hebben me verteld dat je vroeger altijd moest zeggen: “We verwachten
dat dit op den duur de kostprijs van gloeilampen zal kunnen verlagen.”’
Het was niet te verwachten dat de samenwerking van twee zo verschillende
mensen als Gerard en Anton altijd in volledige har-
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monie zou verlopen. Dat was zeker niet het geval, maar samen hebben de twee
broers een grote onderneming opgebouwd.
Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog was Philips al een van de grote
Europese gloeilampenfabrieken en de verkoop beperkte zich geenszins tot Nederland
en koloniën; daar had Anton wel voor gezorgd. Maar in technisch opzicht was de
positie kwetsbaar. Tot dan toe had de firma haar concurrenten nagevolgd, ze had
zelf geen belangrijke nieuwe ideeën gelanceerd, maar ze had handig en snel elders
uitgevonden procédés weten over te nemen en aan te passen. Die werkwijze werd
vergemakkelijkt door het feit dat er tot 1910 in Nederland geen octrooiwet van kracht
was. In 1910 veranderde dat en bovendien was Gerard diep onder de indruk van
het werk in de laboratoria van General Electric in de Verenigde Staten, want daar
waren zowel wolfraamgloeidraden als met gas gevulde lampen uit voortgekomen.
Hij zag in dat hijzelf ook een research-laboratorium nodig had.
Het duurde even voor een geschikte man was gevonden om de leiding van deze
2
nieuwe activiteit op zich te nemen. W.J. de Haas vertelde graag dat hij de betrekking
had kunnen krijgen, maar dat hij in Eindhoven was wezen kijken en toen voor de
eer had bedankt. Ik ben niet zeker dat Gerard deze lezing zou hebben
onderschreven: het zou ook wel kunnen zijn dat hijzelf tot de conclusie was gekomen
dat De Haas niet de geschikte man voor hem was. Het schijnt dat C. Dorsman geen
belangstelling voor de functie had, en misschien zijn er nog anderen geweest die
óf ongeschikt werden bevonden óf er niet voor voelden in de industrie te gaan
werken. Hoe dan ook, op donderdag 23 oktober 1913 verscheen in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant de volgende advertentie:
Gevraagd een bekwaam, jong DOCTOR i.d. NATUURKUNDE vooral ook goed
experimentator.
Brieven met inlichtingen omtrent leeftijd, levensloop en referenties aan
de N.V. PHILIPS' Gloeilampenfabrieken Eindhoven.
Op zaterdag 25 oktober stuurde Gilles Holst zijn sollicitatie in, of liever, hij vroeg om
een onderhoud. Hij werd meteen uitgenodigd en Gerard Philips en hij werden het
algauw eens. Op 2 januari 1914 begon Holst met zijn werk in Eindhoven. Ook zijn
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aanstelling begon op die dag, niet op de eerste januari, want dat was een vrije dag
en Gerard was er de man niet naar de samenwerking te beginnen met het betalen
van een dag voor niets.

Gilles Holst
Gilles Holst werd geboren op 20 maart 1886 te Haarlem waar zijn vader directeur
van de werf Conrad was. Na zijn eindexamen HBS werkte hij een half jaar op die
werf en een half jaar bij Willem Smit. Ik geloof dat deze stages hem er al van
overtuigden dat hij geen werktuigbouwkundig ingenieur wilde worden. ‘Ik hield niet
van gietijzer,’ was later een van zijn geliefde uitspraken, en in dat ene zinnetje wordt
een groot stuk van Holsts opvattingen over wetenschap en technologie samengevat.
In de werktuigbouw kan men namelijk wel een heleboel uitrekenen, maar op het
laatste ogenblik moet men dan toch nog grote veiligheidsfactoren invoeren, omdat
de eigenschappen van het constructiemateriaal - vooral als dat gietijzer is - sterk
kunnen variëren. Dat was voor Holst onacceptabel. Zijn wens de eigenschappen
van materialen te begrijpen en te beheersen werd later een van de richtlijnen van
het onderzoek dat onder zijn leiding plaatsvond. Hij was ervan overtuigd dat
werkelijke technische vooruitgang gebaseerd moest zijn op diepgaand inzicht. Wat
dat betreft was hij een natuurkundige, geen ingenieur, maar een natuurkundige die
bereid was zich te concentreren op problemen die in verband stonden met technisch
belangrijke toepassingen. Kortom, hij was precies de man die Gerard Philips nodig
had. Maar ik loop vooruit op mijn verhaal. Na zijn praktisch jaar ging Holst naar de
beroemde ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich om elektrotechniek
te studeren, maar dat beviel hem ook niet helemaal. Was er toch nog te veel gietijzer?
In elk geval, na tweeëneenhalf jaar, en na een tussenexamen te hebben afgelegd,
zwaaide hij om naar wis- en natuurkunde en in 1908 behaalde hij het diploma
‘Geprüfter Fachlehrer’, gediplomeerd vakleraar zouden wij kunnen zeggen. In
augustus 1900 had Einstein datzelfde diploma behaald.
Holst werkte vervolgens een jaar als assistent van professor H.F. Weber. Dat was
dezelfde Weber die Einstein had aangeraden de moed niet op te geven toen deze
voor het toelatingsexamen voor de ETH was gezakt, die gedurende diens studiejaren
in wanhoop had uitgeroepen: ‘Je bent een knappe jongen, maar je hebt
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één fout, je wil van niemand iets aannemen,’ en die nadat Einstein het diploma had
behaald hem niet als assistent wilde hebben en later, volgens Einstein, zelfs tegen
hem had geïntrigeerd. Holst ging daarna terug naar Nederland en werd assistent
bij Kamerlingh Onnes. Merkwaardig genoeg, in 1901 had Einstein aan Kamerlingh
Onnes geschreven om te vragen of die een betrekking voor hem had. Het is
waarschijnlijk dat Kamerlingh Onnes niet heeft geantwoord - hij zal een slordig
*
geschreven sollicitatie op een open briefkaart wel niet au sérieux hebben genomen.
Er valt toch wel iets te leren uit deze toevallige parallellen, namelijk dat een groot
genie als Einstein aanvankelijk moeilijker een geschikte positie vindt dan een man
als Holst. Die was wel knap, en een vaardig experimentator; hij was ook wel
ontvankelijk voor nieuwe ideeën maar die zou hij zelf niet lanceren. Desalniettemin
heeft hij wel een aandeel gehad in een van de meest verrassende ontdekkingen uit
de vaste-stoffysica, de ontdekking van de supergeleiding. Daar heb ik het in
hoofdstuk 6 al over gehad. In Leiden heeft hij ook Madame Curie geholpen, die wou
nagaan of radioactiviteit wordt beïnvloed door de temperatuur; er werd geen invloed
gevonden. Zijn eigen werk was in de oude Leidse traditie: het ging over de
toestandsvergelijking en de thermodynamische eigenschappen van ammonia en
methylchloride. Een degelijk stuk werk waarop hij in de zomer van 1914 te Zürich
promoveerde, maar Holsts liefde had het niet. Hij hield niet erg van precisie-metingen
en nog minder van het opstellen van halfempirische formules, die dan met de
methode der kleinste quadraten zo goed mogelijk aan de experimentele resultaten
moesten worden aangepast.
In het Philipslaboratorium waren later heel nauwkeurige metingen eerder
uitzondering dan regel, dat ontdekte ik algauw nadat ik daar in dienst was getreden.
The physics of the next decimal place, de natuurkunde van de volgende plaats
achter de komma, stond er niet in hoog aanzien. Toch waren er wel enkele,
opmerkelijke uitzonderingen. Tijdens de bezetting was er een groepje dat de tijd
nam om de meting van kleine fasehoekjes van elek-

*

Deze merkwaardige briefkaart, met betaald antwoord geadresseerd aan Einstein, maar niet
verzonden, bevindt zich in het Boerhaave Museum te Leiden. Vergelijk: Nederlands Tijdschrift
voor Natuurkunde A 45 (1949), p. 131.
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trische condensatoren zo te perfectioneren dat een hoekje van ééntienmiljoenste
radiaal gemeten kon worden. Holsts reactie was typerend: ‘Een hoek van één op
tienmiljoen? Dat is één millimeter, op tien kilometer afstand. Nee, dat vind ik niet
erg interessant.’ Toch heeft de voor deze metingen ontworpen meetbrug nog
jarenlang goede diensten bewezen en ik ben er een keer erg trots op geweest. Bij
een bezoek aan het Bureau of Standards te Washington ging ik ook kijken bij de
twee ingenieurs die daar verlieshoeken van condensatoren maten. Ze gaven grif
toe dat voor heel kleine hoeken de Eindhovense methode beter was, maar zelf
konden ze verlieshoeken kleiner dan één miljoenste radiaal niet meten. Dat was
niet nodig voor de vragen die ze moesten beantwoorden en ze waren niet van plan
hun meetopstelling nog te veranderen. Ik kreeg de indruk dat ze verwachtten dat
hun methode het wel tot hun pensioen zou houden.
Holst - algauw samen met Oosterhuis, een minder briljant maar uiterst degelijk
fysicus met veel gezond verstand - pakte zijn nieuwe taak doortastend aan. De
eerste jaren deed hij zelf zeer veel experimenteel werk en dat leidde tot een groot
aantal publikaties. Hij gaf op allerlei manieren steun aan de fabricage, onder andere
door nauwkeurige fotometrie op te zetten, dat wil zeggen nauwkeurige metingen
van de hoeveelheid licht die door een gloeilamp wordt uitgestraald. Hij onderzocht
de eigenschappen van wolfraam, de verstuiving van metalen, het gedrag van dunne
laagjes. Hij was een pionier op het gebied van beeldtransformatoren. Samen met
M. Teves publiceerde hij al geruime tijd voor de tweede wereldoorlog over
infraroodkijkers. (Gedurende de tweede wereldoorlog werden dergelijke toestellen
op grote schaal gemaakt en gebruikt. Ze heetten toen sniperscopes of ook wel
snooperscopes.) Teves paste na de oorlog het beginsel met succes toe in de
röntgenbeeldversterker, waarover in het volgende hoofdstuk zal worden gesproken.
Wat meer fundamenteel werk betreft, Holst en Oosterhuis begonnen ook met werk
aan gasontladingen, en dat is in het Nat. Lab. jarenlang een belangrijk veld van
onderzoek gebleven. Het was een onderwerp met een eerbiedwaardig verleden.
Reeds voor 1900 had het geleid tot onderzoek van kathodestralen en zo tot de
ontdekking van röntgenstralen en van het elektron. Holst pakte het aan omdat hij
mogelijkheden voorzag voor nieuwe lichtbronnen. Er was nog een andere, meer
fun-
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damentele reden voor zijn keuze. Hij besefte dat men veel van de verschijnselen
die zich bij gasontladingen voordoen pas op grond van de theorie van Bohr begon
te begrijpen, en dat gold in het bijzonder voor de lichtverschijnselen. Dat was
karakteristiek voor Holst: hij volgde wat in de academische wetenschap gebeurde
en als hij meende dat het onderwerp rijp begon te worden voor toepassingen, dan
pakte hij het aan.
De Philips-onderneming groeide en begaf zich op nieuwe terreinen. Het
laboratorium groeide ook en in vele gevallen baande het de weg voor de nieuwe
industriële activiteiten. Geen wonder dat Holst niet zoveel meer publiceerde, maar
wij wisten dat hij de drijvende kracht was geweest van veel onderzoek door anderen.
Wat de publikatiepolitiek betreft wandelde hij zeker niet in het voetspoor van
Kamerlingh Onnes. Hij zou er nooit op aandringen mede-auteur te zijn, laat staan
enig auteur, wanneer het eigenlijke werk door anderen was gedaan. Misschien was
hij weleens wat teleurgesteld dat zijn medewerkers van hun kant er zo zelden op
aandrongen dat een artikel ook zijn naam zou dragen, ik weet althans dat hij
diegenen dankbaar was die dat wel deden, maar er werd verder niet over gesproken.
Zijn houding was een nobele reactie op wat toch in zijn jonge jaren een grote
teleurstelling moet zijn geweest.
Ook in andere opzichten offerde Holst in later jaren zijn persoonlijke ambities als
natuurkundige op ten gunste van zijn werk als leider - als leider, een typische
‘manager’ was hij niet - van een snel groeiende research-organisatie. Dat offer valt
niet licht. Balthasar van der Pol bijvoorbeeld, wellicht de bekendste van de Nat.
Lab.-medewerkers, heeft het nooit willen brengen. ‘Toen ik jong was was ik een
aardig goed experimentator,’ heeft Holst eens wat weemoedig tegen me gezegd.
Natuurlijk, het was zijn eigen keuze en er waren compensaties, financieel en
anderszins, maar ik geloof niet dat Holst bijzonder prijs stelde op macht. In het
laboratorium circuleerde het volgende verhaaltje. Een bekende figuur in het
laboratorium was Nolleke, een wat bejaard mannetje van beperkte gaven, die
eenvoudig min of meer huishoudelijk werk deed. ‘Ik ben altijd traag van begrip en
kort van memorie geweest,’ heeft hij weleens gezegd, ‘en daar heb ik veel gemak
van gehad.’ Op een morgen kwam Holst wat laat binnen en Nolleke was juist bezig
de vloer te vegen voor de deur van zijn

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

271
kamer. Ze zeiden elkaar goedemorgen en Nolleke voegde eraan toe: ‘U hebt het
maar goed, mijnheer Holst, u kunt komen en gaan wanneer u maar wilt en niemand
die er wat van zegt.’ ‘Kijk eens,’ zei Holst, ‘het is heus niet altijd zo gemakkelijk. Er
zijn allerlei moeilijke problemen en de mensen waar je mee te maken hebt zijn ook
niet altijd even redelijk...’ ‘Kan zijn,’ mompelde Nolleke terwijl hij weer doorging met
vegen, ‘maar de betaling zal wel navenant zijn.’
Door die vrijheid van komen en gaan is Holst een keer medeplichtig geweest aan
het stelen van radio's. Hij woonde in een aantrekkelijk landhuis in Aalst, een kilometer
of acht ten zuiden van Eindhoven. Op een goede dag kwam een technicus bij hem
met het volgende verhaal. Hij moest vaak radio-ontvangers 's nachts proberen en
hij woonde dicht bij Holst. Mocht hij af en toe een radio in de bagageruimte van
Holsts auto zetten? Hij zou hem dan meteen 's avonds afhalen. Holst vermoedde
geen kwaad en hij was ook niet iemand die zich streng aan formele regels hield. (In
beginsel mocht niets de poort uit zonder dat de juiste bonnen waren ingevuld,
getekend, gestempeld en overhandigd aan de portier, maar de auto van Holst werd
natuurlijk nooit gecontroleerd.) Later bleek dat die radio's op deze manier werden
gestolen.
Over het Natuurkundig Laboratorium in oorlogstijd heb ik al wat gezegd. Ik acht
mezelf niet competent een volledige geschiedenis te schrijven. Laat ik nog eens
herhalen, dat Holst erin slaagde het laboratorium aan de gang te houden met een
programma waarop de Duitsers nauwelijks invloed uitoefenden en dat hij veel
mensen uit hun handen wist te houden. Hij moet daarbij grote risico's hebben
genomen. Daarover heb ik hem nooit horen praten.
In 1946 ging hij met pensioen. Hij werd opgevolgd door een driemanschap: Herre
Rinia, ingenieur en uitvinder; Evert Verwey, fysico-chemicus; en mijzelf als
natuurkundige. Het laboratorium was toen weer goed op gang en wij moesten
proberen het werk voort te zetten volgens de door hem vastgelegde grondbeginselen.
Daarover wil ik nu iets zeggen. Holst zelf was er de man niet naar om lange
verhandelingen te schrijven over ‘research management’ (of over een ander
onderwerp van algemene aard). Hij was vooral een man van de daad, geen
bespiegelend denker. Bang om zijn mening te uiten was hij allerminst, maar we
moesten
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zijn denkbeelden opdiepen uit lezingen en toespraken en uit aforistische opmerkingen
bij gesprekken en discussies. Ik noemde al ‘Ik hield niet van gietijzer’. Over examens:
‘Moeilijke examens maken een volk dom.’ Over de studieduur: ‘Knappe studenten
mogen wel lang studeren; domme en middelmatige studenten moeten snel
afstuderen.’ ‘Er bestaan geen schoften met ingebouwde gelijkrichters,’ dat wil zeggen,
van iemand die tegenover derden oneerlijk is, mag je niet verwachten dat hij binnen
Philips eerlijk zal zijn.
Toen Holst bij Philips kwam had hij geen ervaring wat betreft licht en lichtbronnen
maar, zoals ik heb getracht duidelijk te maken, hij was een goed opgeleid en
veelzijdig natuurkundige. Dat was het soort medewerker dat Holst later zocht. In
het algemeen zocht hij niet naar mensen die al beschikten over specialistische
kennis over een voor Philips belangrijk onderwerp. Zo kon hij een doctor in de
organische scheikunde aan het werk zetten aan oxydische halfgeleiders en een
doctor in de lagetemperatuurfysica aan televisieschakelingen. Het voordeel van dit
beleid was dat een rijke schakering van vaardigheden kon worden losgelaten op
een bepaald probleem.
Hij gaf zijn medewerkers meestal geen nauwkeurig omschreven opdrachten. Hij
probeerde ze enthousiast te maken voor de dingen waar hij enthousiast voor was,
en gewoonlijk lukte hem dat. Hij wist maar al te goed dat je iemand wel kunt opdragen
de vloer te vegen en misschien ook nog wel om routinemetingen of
routineberekeningen uit te voeren, maar dat je geen originele resultaten kunt
verwachten van iemand die zelf niet gelooft dat de hem gegeven opdracht zinvol
is. Overigens was hij ook geen voorstander van een strenge hiërarchische structuur.
Uit zijn intreerede in Leiden, waar hij van 1929 tot 1939 bijzonder hoogleraar was
haal ik aan: ‘...te ver doorgevoerde organisatie leidt dan ook eerder tot beperking
dan tot verruiming van onze gezichtskring. Een ander groot bezwaar ervan is, dat
men geen rekening kan houden met de individuele eigenschappen der verschillende
onderzoekers, waarvan juist de meest originele zich vaak slechts node aan een
organisatie aanpassen.’
Soms was een bepaald probleem te veel voor één onderzoeker en moest een
groep worden gevormd, maar dan liefst een multidisciplinaire groep. Holst voelde
er niets voor het laboratorium te
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verdelen in scheikunde, natuurkunde, elektrotechniek, enzovoort. In een groep die
aan ferrieten werkte konden fysici, chemici, elektrotechnici en kristallografen zitten
(of ze konden tijdelijk geleend worden van een andere groep).
Hij hechtte veel waarde aan publiceren; juist het bestaan van octrooien maakte
dit mogelijk. Daarover zegt hij: ‘Aan publiceren is een ander groot voordeel
verbonden, de mogelijkheid om goede wetenschappelijke krachten in dienst te
houden. Ik ben ervan overtuigd dat vele van de beste, thans in de industrie werkzame
fysici reeds lang van werkkring veranderd zouden zijn wanneer ze de resultaten
van hun onderzoekingen geheim hadden moeten houden.’
Zoveel over zijn verhouding tot zijn medewerkers. Wat de verhouding tot de
fabricage-afdelingen betreft had hij voor zijn laboratorium een hoge mate van
onafhankelijkheid weten te verkrijgen. Dat stond rechtstreeks onder de top, op
hetzelfde niveau als de hoofdindustriegroepen. Natuurlijk konden de industriegroepen
hun wensen kenbaar maken, problemen voorleggen, en in urgente gevallen was
Holst altijd bereid een speciaal groepje te formeren voor een reddingsactie, maar
in het algemeen berustte de beslissing over het werkprogramma bij Holst en zijn
staf. Alleen bij hoge uitzondering gaf de hoogste leiding van de onderneming waarvan Holst deel uitmaakte - nauwkeurige instructies. De uiteindelijke
produktontwikkeling, dat wil zeggen de details van het ontwerp met alle
fabricagevoorschriften, fabricagehulpmiddelen en keuringen die daar bijhoren en
ook de trouble shooting, het verhelpen van moeilijkheden die zich bij de fabricage
kunnen voordoen, was de verantwoordelijkheid van de fabriekslaboratoria. De staf
van deze laboratoria bestond gedeeltelijk uit voormalige medewerkers van het
Natuurkundig Laboratorium en Holst was er een voorstander van om daarvoor
geschikte medewerkers na een aantal jaren op het Natuurkundig Laboratorium over
te plaatsen. Holst heeft hard moeten vechten voor die onafhankelijkheid, maar kreeg
daarbij de steun van Anton Philips. Voor zijn opvolgers was de toestand heel wat
gemakkelijker, want toen was de hoogste leiding ervan overtuigd dat voor een zaak
als Philips, met een zeer uiteenlopende reeks van produkten, een onafhankelijk
research-laboratorium de enige levensvatbare oplossing is. Ikzelf heb gewerkt onder
drie presidenten van de Raad van
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Bestuur: P.F.S. Otten, Anton Philips' oudste schoonzoon; F.J. Philips, Antons enige
zoon; en, in mijn laatste jaar bij de firma, onder H.A.C. van Riemsdijk, Antons jongste
schoonzoon. (Gerard had geen kinderen.) Alledrie erkenden - en verdedigden zo
nodig - de onafhankelijke positie van het Natuurkundig Laboratorium. Natuurlijk
kregen we van tijd tot tijd, al of niet terecht, op onze kop omdat we het een of andere
onderwerp hadden verwaarloosd, soms kregen we de opdracht meer - heel zelden
om minder - te doen voor deze of gene hoofdindustriegroep, maar de
grondbeginselen van de organisatie werden niet aangevochten.
Holst was een overtuigd tegenstander van gedetailleerde budgettering per project
en vond het zeer verkeerd de kosten van het onderzoek dat tot een bepaald produkt
had geleid te beschouwen als aanloopkosten die door dat ene produkt moesten
worden terugverdiend. Wel overwoog hij altijd zorgvuldig of het op langere termijn
verantwoord was een aantal manjaren aan een bepaalde tak van onderzoek te
besteden.
Al deze principes zouden echter van weinig nut zijn geweest als Holst niet een
bijzondere gave zou hebben gehad op het juiste ogenblik een nieuw onderwerp aan
te vatten. Ik heb al uiteengezet dat hij ervan overtuigd was dat werkelijke vooruitgang
moest berusten op werkelijk begrip. Daarom begon hij met werk aan gasontladingen,
daarom begon hij in de jaren dertig met een programma op het gebied van de vaste
stof. Hij had evenzeer oog voor technologische stromingen en besefte al vroeg de
grote mogelijkheden van radio en elektronica.
Zijn keuze van te ontwikkelen produkten was niet altijd even gelukkig als zijn
keuze van gebieden van onderzoek. Zijn schatting van verkoopmogelijkheden was
er weleens naast en hij onderschatte ook de problemen van het fabricage-rijp maken.
Een enkel voorbeeld. Eerder dan vele anderen besefte hij de voordelen, om niet te
zeggen de onmisbaarheid van micro-documentatie. Daar zitten echter velerlei
technische, optische, psychologische en commerciële problemen aan vast, en die
bestudeerde hij niet of nauwelijks. Het onderzoek werd geconcentreerd op werk
aan een korrelvrij fotografisch procédé. Dat werk had wel enig succes en heeft hier
en daar ook wel toepassing gevonden, maar voor de ontwikkeling van de
micro-documentatie was het niet van betekenis en bij deze ontwikkeling heeft Philips
geen rol gespeeld.
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Het is in de mode een onderscheid te maken tussen phenomena-oriented en
mission-oriented onderzoek (‘op verschijnselen gericht’ en ‘op een technisch doel
gericht’ zou men kunnen zeggen). In het geval van Holst lijkt me die indeling niet
zinvol. Holst was ongetwijfeld geïnteresseerd in verschijnselen en hun verklaring,
maar daarbij dacht hij altijd ook aan mogelijke toepassingen. Hij begon zich voor
verschijnselen te interesseren wanneer hij - al was het maar heel in de verte - een
mogelijkheid voor industriele toepassing begon te zien.
Ik heb geprobeerd Holsts principes samen te vatten in de vorm van tien geboden.
1. Neem kundige wetenschapsmensen aan, zo mogelijk jong, maar wel met enige
ervaring in universitair onderzoek.
2. Hecht niet te veel waarde aan de details van hun vroegere ervaring.
3. Geef ze een hoge mate van vrijheid; leg hun persoonlijke voorkeur niet te veel
aan banden.
4. Laat ze publiceren en deelnemen aan internationale wetenschappelijke
activiteiten.
5. Houd het midden tussen individualisme en reglementering. In geval van twijfel
verdient anarchie de voorkeur.
6. Deel een laboratorium niet in naar verschillende disciplines, maar organiseer
multidisciplinaire werkgroepen.
7. Geef het research-laboratorium onafhankelijkheid in de keuze van onderwerpen,
maar zorg ervoor dat leiders en staf zich terdege bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid voor de toekomst van de onderneming.
8. Werk niet met budgetten per project en sta nooit toe dat industriegroepen
budgettaire zeggenschap krijgen over onderzoeksprojecten.
9. Bevorder de overplaatsing van bekwame seniores naar de
ontwikkelingslaboratoria van de industriegroepen.
10. Bij de keuze van onderwerpen moet men zich niet alleen laten leiden door
verkoopmogelijkheden maar ook door de stand van de fundamentele
wetenschap.

Ik hoop dat ik met het bovenstaande Holsts denkbeelden ongeveer juist heb
weergegeven. Ik ben me er echter van bewust dat
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ik daarmee nog niet een beeld heb geschilderd van zijn persoonlijkheid, van zijn
overtuigend enthousiasme, van zijn snelle en geestige discussie-opmerkingen - en
van zijn gebrek aan formeel oratorisch talent - van zijn manier met mensen om te
gaan, in de grond van de zaak vriendelijk, maar met een mengsel van rondborstigheid
en verlegenheid. Holst zelf zei vaak dat de dingen hem meer interesseerden dan
de mensen. Ik vraag me af of dat waar was. Ik geloof dat hij besefte dat men mensen
het best kon aanmoedigen door objectieve doelstellingen en dat men hen daarmee
ook over persoonlijke moeilijkheden heen kon helpen.
Wat mijzelf betreft, ik ben dankbaar voor zijn vertrouwen en voor zijn raadgevingen,
hoewel hij me misschien aan mijn ware roeping heeft onttrokken.

Waarom ik bij Philips ben gebleven
Na de oorlog zou ik hebben kunnen teruggaan naar een universiteit. Veel vakgenoten
hebben er zich over verwonderd dat ik dat niet heb gedaan en zelfs nu nog zijn er
enkelen die het betreuren. Men denkt weleens dat er een bepaald keerpunt moet
zijn geweest, een soort van crisis, waarbij ik na grondige overweging een duidelijk
besluit nam en een nieuwe richting koos. Zo is het niet gegaan. Misschien is het
een van mijn zwakheden dat ik juist nooit duidelijke plannen heb gemaakt, niet voor
mijn wetenschappelijk werk en niet in mijn persoonlijk leven. In dezelfde passage
waarin de trotse zinspreuk van de Royal Society voorkomt - ‘Nullius in Verba’ - zegt
Horatius dat hij ernaar streeft de omstandigheden naar zijn hand te zetten en niet
3
zichzelf ondergeschikt te maken aan de omstandigheden. Dat is iets wat ik nooit
werkelijk heb geprobeerd. Ik heb me altijd wat laten meedrijven... en op een of
andere manier zijn stromen en winden mij in het algemeen welgezind geweest. Laat
ik trachten de loop der gebeurtenissen te schetsen die mij geleidelijk aan van koers
lieten veranderen en waardoor ik in een loopbaan kwam die ik in mijn jongere jaren
niet voor mogelijk zou hebben gehouden.
Ik had alle reden blij te zijn dat ik in 1942 naar Philips was gegaan. Zoals ik al
heb uiteengezet ben ik daar met mijn vrouw en kinderen de bezetting zonder veel
ontbering of gevaar doorgekomen. Bovendien had ik kunnen werken onder heel
wat gunstiger omstandigheden dan in oorlogstijd aan de
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universiteiten mogelijk was. Aan de ene kant had ik vrij fundamenteel theoretisch
werk kunnen doen, aan de andere kant had ik kennis gemaakt met een aantal
onderwerpen die voor mij volkomen nieuw waren en die ik erg interessant vond,
zoals röntgendiagnostiek.
Ook gedurende de eerste jaren na de oorlog had het Philips Natuurkundig
Laboratorium meer te bieden dan de universiteiten. Daar werkten meer deskundige
fysici dan aan enig universiteitslaboratorium: het zou nog enkele jaren duren voor
de expansie van het academisch onderzoek in Nederland goed op gang kwam. Wij
kregen de achterstallige afleveringen van Engelse en Amerikaanse tijdschriften heel
wat eerder dan de universiteiten: daar had de Philips-organisatie in de Verenigde
Staten voor gezorgd. Ik kon naar hartelust reizen, naar Engeland, naar Scandinavië,
naar de Verenigde Staten, ik kon oude vriendschapsbanden weer aanknopen en
er nieuwe aan toevoegen. Als iemand me zou willen verwijten dat ik me in die eerste
jaren heb schuldig gemaakt aan een zekere mate van joyriding, dan schuilt daarin
wel iets waars. Ik vond het ook wel aardig hier en daar wat cadeautjes te kunnen
uitdelen. Radiotoestellen bijvoorbeeld zijn nu iets erg gewoons maar in die tijd was
er niet zo gemakkelijk aan te komen en het contact met de buitenwereld dat ze
verschaften was toen werkelijk waardevol. Mijn vrouw herinnert zich nog dat ze per
Philipsauto een radio afleverde bij Kramers in Oegstgeest en ikzelf bracht er een
aan Coster in Groningen.
Dirk Coster, geboren in 1889, werd in 1924 hoogleraar in Groningen. Hij is alweer
een voorbeeld van een fysicus die begon als onderwijzer. Hij kreeg een beurs
waardoor hij in Leiden kon studeren, maar behaalde tevens een ingenieursdiploma
in Delft. Van 1920 tot 1922 werkte hij bij Manne Siegbahn te Lund in Zweden aan
röntgenspectroscopie; in 1922 promoveerde hij in Leiden op het werk dat hij in
Zweden had gedaan. Daarna werkte hij een jaar aan het instituut van Bohr in
Kopenhagen en ontdekte samen met Hevesy een nog ontbrekend element, dat ze
hafnium noemden. In Groningen ging hij met zijn leerlingen door met werk aan
röntgenstralen, maar hij werkte ook aan optische spectroscopie en hij was een van
de eerste Nederlanders die kernfysica ging beoefenen. Als men bedenkt dat hij
maar over zeer beperkte materiële middelen kon beschikken, dan is het werkelijk
verrassend hoeveel
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werk er uit zijn laboratorium is gekomen. Hij was ook een moedig man. Ik vertelde
al hoe hij had geholpen bij de ontsnapping van Lise Meitner. Hij probeerde ook,
zonder succes, iets te doen voor de ouders van Goudsmit. Een slepende ziekte
heeft zijn laatste jaren moeilijk gemaakt; hij is in 1950 overleden.
Het belangrijkste was natuurlijk het werk zelf en dat was in veel opzichten
fascinerend. Weliswaar zijn de vraagstukken die men in een industrielaboratorium
onderzoekt meestal niet zeer diepzinnig, maar daar staat tegenover dat men met
een grote verscheidenheid te maken krijgt. Wanneer je een redelijk competente en
veelzijdige theoreticus bent en er wel van houdt nu eens aan het ene en dan aan
het andere probleem te werken, dan is een industrie-laboratorium nog niet zo'n
slechte plaats om te werken. En van tijd tot tijd kun je toch nog op tamelijk
fundamentele problemen stuiten. Ik vind zelf dat het beste theoretische werk dat ik
ooit heb gedaan mijn werk betreffende Van der Waals-krachten is, en dat kwam
voort uit een denkbeeld van Overbeek - toen nog bij Philips, later hoogleraar in
Utrecht - die zich had beziggehouden met ergens in de fabriek gebruikte suspensies
van kwartspoeder.
Er was ook een heel eenvoudige praktische reden om bij Philips te blijven: er was
op dat ogenblik in Nederland geen aantrekkelijke universitaire positie vrij. Ik kreeg
diverse aanbiedingen uit de Verenigde Staten, in het bijzonder een erg aantrekkelijke
uit Rochester, waar Lee Dubridge me wilde aanstellen als opvolger van Weisskopf
(die mij was opgevolgd in Zürich). Daar ben ik niet op ingegaan. Ik wilde niet
meewerken aan de brain drain. Dat klinkt heel heldhaftig maar er zit ook wel wat
luiheid bij: het is niet zo eenvoudig met een stel kinderen te emigreren. Toch speelde
nationale trots wel degelijk een rol, en zelfs een zekere Philips-trots. Tegenwoordig
heb ik wel enige bezwaren tegen onze kapitalistische maatschappij, tegen de
onaflatende concurrentiestrijd, tegen de consumptiemaatschappij waar een zaak
als Philips aan levert, tegen de commerciële en industriële methodes die gevolgd
moeten worden wil men het hoofd boven water houden. Kort na de oorlog was dat
heel anders. Nederland moest laten zien dat het ook zonder koloniën welvarend
kon zijn, het moest zijn industrie herstellen en uitbreiden en wij, in ons laboratorium,
moesten laten zien dat we best tegen onze Amerikaanse collega's
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opkonden, ook al leefden we voorlopig in een verarmd en lelijk toegetakeld land.
Een bijzonder verlokkend en eervol aanbod kwam uit Cambridge, Engeland. De
leerstoel voor theoretische natuurkunde, de ‘Plummer Chair’ was nog niet bezet na
de dood van R.H. Fowler (1889-1944), en enige van mijn jongere vrienden aldaar
hadden mij genoemd als een geschikte opvolger. De seniores in de faculteit beslisten
echter dat, als ze dan toch een Hollander wilden aanstellen, ze eerst moesten
proberen Kramers naar Cambridge te halen. Kramers vertelde me in vertrouwen
dat hij van plan was de benoeming aan te nemen. Was dat voor mij een
teleurstelling? Misschien een beetje, maar ik moest toegeven dat Kramers een
betere keus was. Daar kwam bij dat hij in Leiden niet helemaal gelukkig was. Een
verandering zou hem goed doen, terwijl ik voorlopig heel tevreden was met mijn
werk. Op dat ogenblik vroeg Holst mij of ik deel wilde uitmaken van het driemanschap
dat hem na zijn pensionering zou opvolgen. Was het een verstandig besluit van
Philips mij die positie aan te bieden? Ik vraag me weleens af of ik niet waardevoller
zou zijn geweest als algemeen theoretisch adviseur. Zou ik hebben moeten
bedanken? Dat doe je niet zo gemakkelijk, vooral niet omdat ik geen andere
mogelijke opvolger van Holst zag onder wie ik zou willen werken. Ook verwachtte
ik niet dat er zich na deze Cambridge-episode in de nabije toekomst een ook maar
enigermate vergelijkbare kans buiten Philips zou voordoen. Dus nam ik het aanbod
aan. Kort daarna besloot Kramers toch maar in Leiden te blijven en de leerstoel
werd mij alsnog aangeboden. Ik vond niet dat ik toen op mijn beslissing kon
terugkomen.
Nadat ik mededirecteur van het research-laboratorium was geworden en vooral
nadat ik in 1956 lid van de Raad van Bestuur van de NV Philips was geworden, werd
het hoe langer hoe moeilijker me van Philips los te maken. Dat kwam een paar keer
aan de orde. Kramers overleed in 1952 en ik zou hem hebben kunnen opvolgen.
Maar toen ik ging kijken in het Instituut voor Theoretische Natuurkunde in Leiden
werd ik neerslachtig. De oude kamers, de oude bibliotheek waren bijna precies als
vroeger, zonder nieuw leven, zonder duidelijke tekenen van groei. Er was nauwelijks
administratieve hulp, er was maar heel weinig geld voor reizen en voor het uitnodigen
van sprekers uit het buitenland. Ik
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keerde terug naar een verleden dat mij dierbaar was geweest maar dat nu moest
worden veranderd, en ik was al te zeer deel van dat verleden geweest om zelf die
verandering te kunnen bewerkstelligen. Wat later ben ik tot twee keer toe gepolst
voor het directoraat van CERN, het grote Europese research-centrum in Genève. Ik
weet - en ik wist toen - dat ik niet geschikt was voor die functie.
Ik moet toegeven dat in latere jaren financiële overwegingen ook een rol gingen
spelen. Mijn vrouw en ik zijn niet bijzonder geldzuchtig maar als je eenmaal gewend
bent aan een zeer ruim inkomen, is het niet zo gemakkelijk wanneer je achteruit
gaat naar een lager niveau. Soms, wanneer ik door een chauffeur werd rondgereden
in een slee van de zaak - vaak een Cadillac of een Chrysler - wanneer ik naar de
Verenigde Staten vloog als eersteklaspassagier en ook nog als VIP werd behandeld
op het vliegveld, of met een zakenvliegtuig door Europa reisde, dacht ik met een
zekere weemoed terug aan de minachting waarmee we neerkeken op dat soort
reizigers in de dagen dat we zelf de nacht doorbrachten op de houten banken van
een derde- of zelfs een vierdeklas wagen van de Duitse spoorwegen, of grote
afstanden aflegden op de fiets. Dan voelde ik dat ik, wanneer ik de maatschappelijke
ladder beoordeelde naar mijn vroegere maatstaven, toch wel diep gezonken was.
Toch ga je niet zo gemakkelijk terug naar het eenvoudige leven van vroeger dagen,
tenzij je ertoe wordt gedwongen zoals in de bezettingstijd en kort daarna. Dan ontdek
je dat het heel goed mogelijk is, en zelfs plezierig.
Laat mij echter herhalen dat ik van mijn werk hield, dat ik de vrijheid die mij op
royale wijze werd gelaten voor mijn eigen werk erg op prijs stelde en dat ik niet
ongevoelig was voor de uitdaging van technische problemen. Met de bestuurlijke
kant had ik minder op, en daar ben ik de eerste jaren nogal luchthartig overheen
gelopen, zoals ik ook in Leiden had gedaan. Ik heb me ook nooit zo met de industrie
kunnen identificeren als Holst. Ook in latere jaren is de wereld van academisch
onderzoek mijn geestelijk vaderland gebleven, en mijn bescheiden eigen bijdragen
tot de natuurkunde en de wiskunde hebben me meer voldoening gegeven dan het
feit dat ik een toppositie bekleedde in een firma die op haar gebied een van de
grootste ter wereld was. Dat had misschien het voordeel dat ik de problemen van
de firma en haar laboratoria met een zekere onpartijdigheid kon bekijken.
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Mervin Kelly, de president van de Bell Laboratoria, zei eens over zijn werk: ‘Ik weet
niet of ik het eigenlijk wel zo leuk vind, maar daar word ik voor betaald en waar je
voor betaald wordt dat moet je doen.’ Daar was ik door geschokt. Ik vond dat je
eerst moest bepalen wat je wilde doen en dan moest kijken of er iemand was die
daarvoor wilde betalen. Daarbij zou je wel een compromis moeten aanvaarden en
ik wil zelfs wel toegeven dat je datgene waarvoor je betaling aanneemt ook moet
doen. Het verschil tussen ‘waarvoor je betaling aanneemt’ en ‘waarvoor je wordt
betaald’ moge klein lijken, ik vind het wel essentieel.
Toch had ik veel respect voor Kelly. Hij stond aan het hoofd van een machtige
research-organisatie en hij was een man met visie. Tijdens een bezoek aan
Eindhoven een paar jaar na de tweede wereldoorlog drukte hij ons op het hart dat
Philips zich met alle macht op de elektronische computers moest werpen. Hij
voorspelde dat dat een minstens even belangrijke zaak zou worden als de
telecommunicatie, maar daar waren al concurrenten met gevestigde posities en
bovendien had je te maken met regeringen; voor computers lag het arbeidsveld nog
open. IBM had wel een sterke verkoop- en service-organisatie, maar in elektronica
waren ze beginnelingen. Als we er vlug bij waren, zouden we moeten kunnen
profiteren van onze voorsprong op dat gebied. Ik heb me vaak afgevraagd wat er
zou zijn gebeurd als men naar zijn advies had geluisterd. Wat in werkelijkheid is
gebeurd is dat Philips - overigens net als RCA en net als General Electric - pas actief
probeerde te worden toen IBM zijn technische achterstand al lang had ingelopen.
Bij het op die discussie volgende diner ten huize van een van onze
vice-presidenten hield hij een betoog over het belang van geboortenbeperking voor
de derde wereld en over de wenselijkheid op dat gebied veel meer onderzoek te
doen. Mijn vrouw en ik hebben ons toen erg geamuseerd over de reacties van
sommige van de gasten: meer dan een van de mannen en vrouwen keek gegeneerd.
In de nogal provinciale ambiance van de Eindhovense society werden vrouwen
blijkbaar niet geacht over dergelijke zaken verstandig te kunnen denken, laat staan
te mogen meepraten. We hadden de indruk dat het belachelijke van de situatie aan
Kelly voorbijging. Zijn gevoel voor humor was niet sterk ontwikkeld.
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Vele jaren later liet ik aan Sir Arnold Weinstock, de energieke directeur van GEC,
de Engelse General Electric, iets van ons laboratorium zien. Hij vroeg me naar de
invloed van de industriegroepen op ons programma en ik legde hem uit dat zij
wensen konden formuleren - en dat ook deden - maar dat zij geen zeggenschap
hadden, en in een wat balorige stemming voegde ik daaraan toe: ‘Dat is ook beter,
want meestal weten de commerciële mensen zelf toch niet wat goed voor ze is.’ De
grote man was enigszins verbouwereerd. ‘Als iemand in mijn organisatie dat zei
zou hem dat zijn kop kosten,’ was zijn reactie. ‘Wel, ik schijn het te kunnen zeggen,’
antwoordde ik. Daar heb ik het maar bij gelaten en we hebben vriendelijk afscheid
van elkaar genomen. Ik zou wat meer hebben kunnen zeggen. Ik zou hem hebben
kunnen uitleggen dat de uitdrukking ‘Dat zou je je kop kosten’ niet van toepassing
zou zijn. Er waren bepaalde voorwaarden waaronder ik bereid was in de industrie
te werken. Als de leiding van een industrie die voorwaarden onaanvaardbaar vond,
dan was dat hun zaak. Dan moesten ze iemand anders zoeken en ik zou de voorkeur
geven aan een andere betrekking, die ik heus wel zou vinden. Er waren trouwens
nog andere voorwaarden, zoals het recht te publiceren en het respecteren van
wetenschappelijke integriteit. De meeste behoorden tot de principes van Holst en
zoals gezegd, ik heb ze nauwelijks hoeven te verdedigen.
Ik heb nu de omstandigheden en gebeurtenissen geschilderd waardoor ik directeur
van een industrielaboratorium werd. Ik hoop echter dat ik in latere jaren ook uit
verantwoordelijkheidsgevoel mijn werk ben blijven doen. Verantwoordelijkheid niet
in de eerste plaats ten opzichte van de onderneming en haar aandeelhouders, maar
vooral ten opzichte van honderden academici en een totaal personeelsbestand van
over de tweeduizend. Ik geloof dat ik heb kunnen bijdragen tot het scheppen van
goede arbeidsvoorwaarden en dat het me in het algemeen is gelukt te zorgen voor
een sfeer van vriendschappelijke samenwerking. Wat mij niet is gelukt was directeur
te zijn, goed op de hoogte te zijn van het werk dat in het laboratorium werd gedaan
en tevens zelf als theoreticus te blijven werken. Langzamerhand drong het tot me
door dat directeur zijn betekende dat ik de natuurkunde vaarwel moest zeggen.
Daarover gaat de volgende paragraaf.
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Vaarwel natuurkunde
‘Wat een langzaam land,’ zei de Koningin. ‘Als jij op je allerhardst loopt is dat bij
ons maar net genoeg om te blijven waar je bent. Als je ergens anders heen wilt
moet je minstens twee keer zo hard lopen.’
*
Dacht Charles Lutwidge Dodgson aan zijn eigen, niet al te prominente positie in
4
de wiskunde toen hij deze regels schreef? Vermoedelijk niet, maar in onze tijd van
snel groeiende wetenschap zijn ze erg toepasselijk op iedere ouder wordende
wetenschapsman, en ze waren dat zeker in mijn geval. Er is een tijdvak in mijn
loopbaan geweest waarin ik me kon verbeelden dat ik de belangrijkste, en ook de
moeilijkste en de allernieuwste onderdelen van de theoretische natuurkunde wel
min of meer onder de knie had; op enkele zeer gespecialiseerde gebiedjes was ik
anderen zelfs weleens wat voor. Maar ik ben niet op mijn allerhardst blijven lopen,
en nadat ik mededirecteur van het Philipslaboratorium was geworden begon ik snel
af te zakken.
Pauli had dat goed in de gaten. Wanneer hij mij in latere jaren tegenkwam sprak
hij me altijd aan met ‘Herr Direktor’. Zelfs gaf hij anderen de opdracht dat ook te
doen. ‘Als je naar Holland gaat en toevallig Casimir tegenkomt, doe hem dan de
groeten van me, en noem hem Herr Direktor. Das ärgert ihn nämlich.’ Ik geloof dat
Pauli het aan de ene kant wel grappig vond dat een van zijn leerlingen het kon
rooien in een industriële omgeving, maar dat hij aan de andere kant verbaasd en
teleurgesteld was dat iemand die hij nicht ganz dumm (niet helemaal stom) vond,
uit eigen vrije wil had besloten af te zakken naar wat hij de lagere regionen van
inspanning en prestaties vond.
Het werd me bij iedere gelegenheid ingepeperd. Toevallig bracht ik eens een
bezoek aan de Columbia University in New York toen Pauli daar 's middags een
voordracht zou houden en ik werd gevraagd hem in te leiden. Ik gaf een kort overzicht
van zijn vele belangrijke bijdragen tot de theoretische natuurkunde en vermeldde
ten slotte ook het Pauli-effect. Pauli bedankte me voor mijn inleiding en voegde
daaraan toe dat hij het aan de toehoor-

*

Charles Lutwidge Dodgson, wiskundedocent aan Christchurch, een ‘College’ in Oxford,
publiceerde onder het pseudoniem Lewis Carroll de beroemde kinderboeken Alice's Adventures
in Wonderland en Through the Looking Glass, waaraan bovenstaande regels zijn ontleend.
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ders overliet te beslissen of het als Pauli-effect moest worden beschouwd wanneer
een theoretisch fysicus degenereerde tot een Herr Direktor.
Niet lang voor zijn dood in 1958 was Pauli weer eens op bezoek in Nederland.
Het was na de dood van Kramers, en naar ik meen was Uhlenbeck gasthoogleraar.
In elk geval, op een goede avond zaten we met een groepje vrienden bij elkaar en
haalden herinneringen op. Iemand vroeg me of ik het als jong broekje - in het
academiejaar 1932-'33 - niet erg moeilijk had gehad bij Pauli. Die keek me aan alsof
hij wat in spanning zat over wat ik zou zeggen, dus ik moest wel een geschikt
antwoord bedenken. ‘Nee,’ zei ik, ‘en dat zat zo. Pauli had, niet zonder moeite, een
rijbewijs weten te veroveren en er bestond tussen ons een soort van stilzwijgende
afspraak dat hij, zolang ik geen kritische opmerkingen over zijn chaufferen maakte,
hij geen schimpscheuten op mijn natuurkunde zou afvuren. Nu wil ik niet opscheppen
over mijn natuurkunde, maar ik geloof dat die in die dagen toch wel iets beter was
dan Pauli's autorijden.’ Iedereen lachte maar Pauli had natuurlijk het laatste woord.
‘Ja, misschien was dat wel zo, maar ik rijd geen auto meer. En u, Herr Direktor, doet
al lang geen natuurkunde meer. Die Sache stimmt noch immer.’ (De zaak klopt nog
altijd.)
Natuurlijk legde Pauli heel hoge maatstaven aan. Ik heb ook in latere jaren nog
wel enkele artikelen gepubliceerd, maar heel belangrijk waren ze niet. Ze betroffen
of een min of meer didactische toelichting van niet onbekende zaken (het theorema
van Nernst, de Bose-Einstein condensatie) of wiskundige problemen uit de klassieke
elektrodynamica.
Ik vertelde al hoe Pauli reageerde op een technisch verhaal in het colloquium te
Zürich. Nog treffender was een brief die hij me stuurde op 11 oktober 1945. Hij was
toen nog in Princeton waar hij de oorlogsjaren had doorgebracht, en ik had hem op
12 september geschreven en hem gevraagd wat naar zijn mening de werkelijk
belangrijke dingen waren, die tijdens de oorlogsjaren in Engeland en in de Verenigde
Staten op ons vakgebied waren gebeurd. We zouden binnenkort al de achterstallige
afleveringen van de wetenschappelijke tijdschriften ontvangen en het was nuttig te
weten wat we moesten lezen.
In zijn antwoord legde Pauli me uit dat er veel werk was ge-
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daan aan technische problemen, zoals microgolven en radar en ook aan zware
kernen. Zulk werk bestond vooral in de toepassing van bekende grondbeginselen
en de intense activiteit op het gebied van deze militair belangrijke problemen had
weinig gelegenheid overgelaten voor werkelijk fundamenteel werk. Dat gold zowel
voor Engeland als voor Amerika. Dus moesten we er ons maar niet al te veel zorgen
over maken dat we veel moesten inhalen: er waren maar weinig dingen die we
moesten lezen en bestuderen. Hijzelf was dankbaar voor de gastvrijheid die het
Institute of Advanced Studies hem had verleend. Hij had daar rustig kunnen
doorwerken en was niet betrokken geweest bij geheim werk, maar hij had naar zijn
eigen mening niet veel bereikt. Er was naar zijn mening in de oorlogsjaren één heel
belangrijk ding gebeurd: Onsagers oplossing van het orde-wanorde-probleem in
twee dimensies, ‘een meesterstuk van mathematische analyse’.
Blijkbaar kwam het niet bij Pauli op dat ik me zou kunnen interesseren voor
sommige aspecten van radar. Wat dat betreft verschilde hij van theoretici als Bethe,
Schwinger, Slater. Technische problemen vond hij niet interessant. Zou men dit een
blinde vlek in Pauli's visie moeten noemen? Stak er ook iets van aanstellerij in zijn
ostentatieve minachting voor technologie? Toen men hem later vroeg of hij in Genève
de eerste conferentie over vreedzame toepassingen van kernenergie zou bijwonen,
antwoordde hij dat hij niet van plan was naar die vergadering van ‘uraniumkooplui’
te gaan. Hoe dit ook zij, laat ons blij zijn dat er mensen zijn geweest, dat er ook nu
nog mensen zijn, die een diepzinnige en mooie theorie hoger aanslaan dan welke
praktische toepassing ook. Dat Pauli Onsagers theorie van orde-wanorde in een
tweedimensionaal rooster veel belangrijker vond dan radar en kernwapens is een
extreem en verkwikkend voorbeeld van deze houding.
Toch heb ik in mijn eerste jaren bij Philips ook werk gedaan dat zelfs Pauli als
natuurkunde beschouwde, en wel op twee totaal verschillende gebieden, die dit
gemeen hadden dat ze niets te maken hadden met het werk dat ik werd verondersteld
te doen. (Ze stonden wel in verband met werk dat elders in het laboratorium
gebeurde.) Het zou nogal moeilijk zijn de essentie van dat werk uiteen te zetten
zonder me in wiskundige details te begeven
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en ik zal dat maar niet proberen. Zo belangrijk is dit werk nu ook weer niet. Ik zal
het laten bij een korte aanduiding. Een eerste groep van publikaties - ik was er al
in Leiden mee begonnen - hield zich bezig met toepassing, uitbreiding en
verduidelijking van Onsagers theorie van irreversibele verschijnselen (ik heb het
daar in een vorig hoofdstuk al even over gehad). De tweede groep van publikaties
- het werk werd gedeeltelijk samen met D. Polder gedaan - betrof de zogenaamde
Van der Waals-krachten, aantrekkingskrachten tussen elektrisch neutrale atomen
of moleculen. Het stond in verband met werk van Verwey en Overbeek over de
stabiliteit van colloïden. Een van de uitkomsten van dit werk (dat later door Lifschitz
en vele anderen werd uitgebreid) was de voorspelling van een universele
aantrekkingskracht tussen twee metalen platen op korte afstand, van de orde van
eenduizendste millimeter. Universeel, dat wil zeggen onafhankelijk van de
eigenschappen van het metaal, zolang dat maar een goede geleider is. Het bestaan
van dit effect is experimenteel bevestigd en de generalisaties ervan zijn niet geheel
zonder theoretisch belang. (Men spreekt wel eens over het Casimir-effect.)
Ik heb al vermeld dat in 1951 Pauli en ik beiden de Bothe Conferentie in Heidelberg
bijwoonden. Bij het programma hoorde ook een boottocht op de Neckar en dat was
een mooie gelegenheid om Pauli te vertellen wat ik had gevonden over Van der
Waals-krachten en hoe mijn resultaten samenhingen met fluctuaties van het veld
in de lege ruimte. Pauli begon als gewoonlijk met te zeggen dat het allemaal nonsens
was, maar het deed hem kennelijk genoegen dat ik me niet gewonnen gaf. Ik kon
al zijn argumenten weerleggen en ten slotte gaf hij toe en noemde me een echt
Stehaufmanderl, het Duitse woord (met Oostenrijkse uitgang) voor een duikelaartje.
Het is een prettige herinnering. Het mooie Neckardal gleed langzaam aan ons voorbij
terwijl wij aan dek zaten en over natuurkunde praatten; en Pauli herhaalde keer op
keer: ‘Een echt Stehaufmanderl.’ Het was de laatste keer dat hij me niet met Herr
Direktor aansprak.

Mijn latere jaren bij Philips
Ik werd mededirecteur van het laboratorium in 1946, lid van de Raad van Bestuur
in 1956 en bleef bij Philips tot mijn pensionering in 1972. Dat betekent dat ik
gedurende meer dan de helft

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

287
van mijn professionele loopbaan een bestuursfunctie in de industrie bekleedde. Ik
probeerde op de hoogte te blijven van wat er in ons eigen laboratorium en ook van
wat er in de natuurkunde in het algemeen gebeurde maar, zoals ik al heb uiteengezet,
mijn eigen bijdragen waren niet langer van grote betekenis. Aan de andere kant
kwam ik in aanraking met een breder spectrum van activiteiten en een rijkere
schakering van mensen dan ik voordien had gekend. Wellicht zouden sommige van
mijn lezers daarom graag wat willen horen over mijn ervaringen in de industrie en
over mijn kijk op de werkwijze van grote ondernemingen. Ik moet ze teleurstellen,
want ik heb besloten niet over mijn Philipsjaren te schrijven, althans niet op de
manier waarop ik over de jaren daarvoor heb geschreven. Daar heb ik een aantal
redenen voor.
Bij het openbaar maken van officiële documenten wordt veelal een
geheimhoudingsperiode van dertig jaar in acht genomen. Het is redelijk dat ook in
de industrie te doen. Ik denk daarbij nog niet eens zozeer aan technische geheimen.
De techniek ontwikkelt en verspreidt zich snel en na vijftien of twintig jaar zullen
nieuwe werkwijzen of verouderd of algemeen bekend zijn. Bovendien wordt de
waarde van technische geheimen vaak sterk overschat. Een hoofdingenieur van
Citroën heeft me eens uiteengezet dat op zijn vakgebied technische geheimen
nauwelijks van enig belang waren. ‘Maar,’ bracht ik daar tegenin, ‘je zou toch niet
graag willen dat je concurrenten precies zouden weten hoe jullie volgende modellen
eruitzien.’ Hij glimlachte en zei: ‘Dat is wat anders; dat is geen technisch geheim,
dat is le secret du couturier’ (het geheim van de modeontwerper). Dat is een nuttig
onderscheid. Le secret du couturier is natuurlijk een typisch Frans begrip. Ik heb er
eens een amusant boek van de Amerikaanse ontwerpster Elisabeth Hawes over
5
gelezen. Een van de grote couturières die in haar verhaal voorkomen was Madame
Vionnet. Het mooie gebouw aan de Avenue Montaigne waar haar modehuis
gevestigd was, werd later gekocht door Philips en werd het Franse hoofdkantoor.
Een Franse dame die ik ontmoette in de hal van een hotel in Kaapstad en die
vertegenwoordigster was van Dior, bijna een buurman aan de Avenue Montaigne,
heeft me uitgelegd dat Madame Vionnet de jupon coupé en biais (de diagonaal
geknipte rok) in de haute couture heeft ingevoerd. Het is een bevredigende
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gedachte dat het huidige Philipskantoor althans één keer de bakermat is geweest
van een vermetele en diepgaande innovatie!
Nee, er bestaat een belangrijker reden voor dertig jaar uitstel. Dertig jaar komt
ongeveer overeen met één generatie. In die tijd zijn jonge, verontruste en vertoornde
mensen tot bezadigde burgers geworden, jonge professoren en directeuren zijn
gepensioneerd en bejaarde tirannen zijn gestorven. Men kan verhalen vertellen
zonder al te veel aanstoot te geven, zonder werkelijk te kwetsen, en vooral zonder
de indruk te wekken dat de dingen er nu nog net zo voorstaan.
Maar zelfs dertig jaar is niet altijd genoeg. Wie een leidende functie heeft bekleed
mag nooit kritisch of spottend schrijven over zijn collega's en zeker niet over zijn
ondergeschikten. Doet hij dat wel, dan zou hij hun vertrouwen beschamen.
Dat betekent zelfs dat ik moeite zou hebben de geschiedenis van het
wetenschappelijke en technische werk van het Philipslaboratorium te schrijven,
want om dat goed te doen zou ik zowel mislukkingen als successen, goedgebruikte
zowel als gemiste kansen, beoordelingsfouten zowel als wijze beslissingen moeten
vermelden en daarbij zou ik niet alleen mijn eigen stommiteiten moeten analyseren
maar ook die van mijn medewerkers.
Het is niet anders, maar het is wel wat jammer, want er zou heel wat te vertellen
zijn. Het Philips Natuurkundig Laboratorium was en is nog steeds een zeer bijzondere
organisatie met een staf van zeer kundige en begaafde medewerkers. Begaafd niet
alleen op hun speciale gebied van wetenschap of techniek, maar ook in velerlei
andere richtingen. Dat kwam telkens weer aan het licht bij feesten, jubilea en
dergelijke, waarbij het laboratorium een speelse creativiteit kon ontwikkelen die
onze vroegere Kopenhaagse vertoningen volledig in de schaduw zou hebben gesteld.
De vertoning bij mijn afscheid was een indrukwekkend - en voor mij diep ontroerend
- voorbeeld. Maar nog eens, ik kan de atmosfeer van het Natuurkundig Laboratorium
niet doen herleven zonder me in details te begeven die ik niet op papier wil zetten.
Ik moet me dus wel beperken tot de nogal kleurloze verklaring dat ik er trots op ben
aan het hoofd van deze organisatie te hebben gestaan en dat ik allen dankbaar ben
met wie ik heb samengewerkt.
Ja, er zou veel te vertellen zijn. In een grote en goed georgani-

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

289
seerde zaak als Philips kom je veel belachelijke situaties tegen en krijg je te maken
met allerlei excentrieke figuren. Ook waren en zijn er bij Philips een aantal mensen
van voldoende formaat om het de moeite waard te maken de draak met ze te steken.
Captains of industry en grote zakenlieden hebben soms een merkwaardige neiging
zichzelf belangrijk te vinden en ze verwachten zelfs dat anderen dat ook doen. Het
kan geen kwaad wanneer de betrekkelijkheid van die opvatting hun onder ogen
wordt gebracht. Overigens hoeft het maken van grapjes over iemand lang niet altijd
een volledig gebrek aan respect te betekenen. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit
het volgende gesprek, dat ik eens opving in de kantine van het Natuurkundig
Laboratorium. Een van de oudere medewerkers vertelde dat hij de dag tevoren een
tijdje had zitten wachten in het restaurant van het station in Utrecht. Het was een
piekuur en de kelners hadden het erg druk. Opeens was hem een eigenaardige
gedachte door het hoofd gegaan: hoe zou de Philips Raad van Bestuur het doen
als kelner? Hij zag al mijnheer A harder lopen en meer borden soep tegelijk dragen
dan de andere, mijnheer B zeer correct maar een beetje uit de hoogte, mijnheer C
met een vriendelijk woordje en misschien een tikje op de schouder of een aaitje
langs het hoofd van kleine kinderen (en oudgedienden van Philips zullen wel
begrijpen wie hij bedoelde). Maar zijn verhaal werd onderbroken door een van zijn
toehoorders. ‘Je zou er anders wel vlug bij moeten zijn als je ze wou zien, want ze
zouden allemaal binnen de kortste keren een eigen zaak hebben. Daar kon jij dan
kelner worden.’
Een wat spottende geschiedschrijving zou ook nog kunnen helpen het
waandenkbeeld te bestrijden dat een grote zaak met koele en nauwkeurige
berekening afstuurt op één doel: de maximalisatie van de winst. Dat het winstmotief
belangrijk is wil ik niet ontkennen, maar het beleid van een firma is het resultaat van
talloze kleine beslissingen, invloeden, toevalligheden. Tolstoys ideeën over
oorlogvoering kunnen volgens mij even goed, of zelfs nog beter, worden toegepast
op het gedrag van een grote firma.
Nu wil ik toch één uitzondering maken en een enkele anekdote vertellen over
vice-president O.M.E. Loupart, een man die zeker ook een serieuze biografie zou
verdienen. Ik durf dat te doen omdat we zakelijk weinig met elkaar te maken hebben
gehad. Het was vooral Loupart die na de tweede wereldoorlog het wereld-

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

290
omvattende netwerk van verkooporganisaties opbouwde en die een modus vivendi
tot stand wist te brengen binnen de gecompliceerde matrixstructuur van nationale
organisaties en internationale hoofdindustriegroepen. Hij kwam uit het Noordoosten
van België, uit het gebied van de Vielle Montagne, waar Nederlands, Frans en Duits
met elkaar wedijveren. Louparts Nederlands werd gekenmerkt door een wat moeilijk
thuis te brengen maar toch wel in hoofdzaak Zuidnederlandse tongval, en het schoot
niet tekort in uitdrukkingskracht. Hij hield van beeldspraak, waarbij hij klassieke
mythologie en dagelijks leven op merkwaardige wijze wist te vermengen. ‘Het zwaard
van Damocles staat achter de deur,’ was een van zijn bekende vermaningen. ‘De
doos van Pandora, mijne heren, de vlooien zijn eruit,’ verzuchtte hij soms. Ook
datgene wat de Engelsman zo netjes the facts of life noemt - letterlijk: de feiten van
het leven - betrok hij graag in zijn beeldspraak. We werden herhaaldelijk aangemaand
elkaar onderling en wederkerig te bezwangeren en bevruchten. Toen een keer
bepaalde onderhandelingen al wat verder waren gegaan dan hij had bedoeld en
niemand daarvoor de verantwoordelijkheid op zich wou nemen, schudde hij het
hoofd en zei: ‘Het is weer die oude geschiedenis van die jongen en dat meisje. Ze
hadden helemaal nooit, echt nooit... en toch.’ (‘Ik zeg altijd maar terug naar de
natuur, dan wordt alles eenvoudig,’ heeft hij eens tegen mij gezegd.) Als anderen
probeerden zijn stijl te imiteren was het resultaat ongepast, maar in de mond van
Loupart waren tamelijk gewaagde vergelijkingen op een of andere manier heel
acceptabel.
Ik was aanwezig bij een van de eerste ontmoetingen met een Japanse firma. Het
plan - dat later inderdaad werd uitgevoerd - was samen een fabriek op te richten en
Loupart zette op zijn gebruikelijke bloemrijke manier uiteen dat het zou zijn als een
huwelijk, ‘waar je niet kunt zeggen wie de baas is, maar samen zullen we mooie
kinderen maken.’ Dat werd in het Japans vertaald en de Japanse president van de
firma in kwestie dacht lang na. Toen eindelijk zijn antwoord werd vertaald luidde het
ongeveer: ‘Hij [de president] zegt dat in Japan gewoonlijk de man de baas is, maar
hij begrijpt desalniettemin uw goede bedoelingen.’
Soms was zijn beeldspraak niet direct duidelijk. Bij een bespreking over Duitsland
zei hij eens onverwacht: ‘De maan, mijne heren, denk aan de maan.’ Wij dachten
dus aan de maan, maar za-
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gen niet goed wat dat met Duitsland te maken had. De verklaring kwam wat later.
‘Soms zie je maar de helft, maar toch bestaat de hele maan altijd. Zo is het ook met
Duitsland.’ In vergaderingen van de Raad van Bestuur en ook elders kon Loupart
soms losbarsten in een lange en uitvoerige uiteenzetting over de organisatie van
de onderneming, over de structuur van de markt, en dergelijke. Gemeten naar de
maatstaven der zuivere rede waren dergelijke preken vaak óf volledig triviaal óf
onsamenhangend en verward. Ik herinner me een discussie over telecommunicatie
waarbij een van de seniores van het Natuurkundig Laboratorium een vraag stelde.
Loupart gaf een ‘antwoord’ waarin ik niet het geringste verband met de vraag heb
kunnen ontdekken. ‘Ik hoop dat daarmee uw vraag is beantwoord,’ waren de laatste
woorden van zijn lange uitweiding. De reactie van mijn medewerker was
bewonderenswaardig: ‘In sommige opzichten wel, in andere niet helemaal; ik geloof
dat we het beter daarbij kunnen laten.’ Laat er echter geen misverstand over bestaan:
Loupart was een groot man. Hij deed me weleens aan De Haas denken: diens fysica
en Louparts economie hadden gelijksoortige trekjes en ik heb me vaak afgevraagd
hoe een discussie tussen die twee zou zijn verlopen. Ik zou daar graag bij zijn
geweest.
Research was ver van Louparts eigen activiteiten, maar hij had toch wel begrip
voor de mentaliteit van het laboratorium en hij had zelfs een zekere mate van respect
voor ons. ‘Maar mijnheer, wat heeft u voor een raar jasje en raar hemd aan. U lijkt
wel iemand van het Natuurkundig Laboratorium,’ schijnt hij eens tegen iemand van
zijn afdeling te hebben gezegd. ‘Maar weet u, die mensen hebben hersens, u zult
het van uw jasje moeten hebben.’ En men spreekt nog wel over zijn beroemde
lofrede op het laboratorium. ‘Het Laboratorium is de baarmoeder waaruit alle werkelijk
nieuwe dingen worden geboren.’ En zijn beeldspraak vergetend, maar met groeiend
enthousiasme: ‘En denk nu vooral niet dat de mensen daar niets anders doen dan
dikke sigaren zitten te roken...’
Zo zit ik alweer midden in de anekdotes die ik juist wilde vermijden. Het schijnt
mijn noodlot te zijn dat ik altijd onbetekenende kleinigheden onthoud en belangrijke
zaken vergeet. Toen bijvoorbeeld David Sarnoff, de grote baas van RCA, kort na de
tweede wereldoorlog een bezoek bracht aan Eindhoven, had hij een
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secretaris bij zich, een welopgevoede keurige jongeman, die zich nooit eigener
beweging in de discussies zou mengen, en die wanneer men hem om zijn mening
vroeg zich gewoonlijk beperkte tot het antwoord: ‘Ik denk dat de generaal gelijk
heeft.’ (Sarnoff had de rang van brigadier-generaal.) Goed, maar waarom heb ik
onthouden dat deze jongeman een groene zijden das droeg waarop een aantal
kleine witte terriërs was afgebeeld? Van nu af aan zal ik proberen ernstig te zijn,
maar ik kan niet beloven dat toch niet hier of daar een wit terriërtje zal binnensluipen.

Mijn latere jaren buiten Philips
Daar ik me in de rest van dit boek veel minder zal bezighouden met mensen, met
hun onverwachte talenten en tekortkomingen dan in de vorige hoofdstukken, wil ik
liever ook niet al te veel over mijzelf zeggen. Weliswaar zou het argument dat men
geen grapjes mag vertellen over zijn medewerkers hier niet gelden, maar om mijzelf
te presenteren als de enige vermakelijke - althans af en toe belachelijke - persoon
bij Philips zou tegen mijn gevoel voor evenwicht indruisen. Dat is niet alles. In de
jaren dat ik in Kopenhagen, in Zürich en in Leiden was en zelfs gedurende mijn
eerste jaren in Eindhoven, was natuurkunde een intrinsiek deel van mijn hele leven.
Als je een bestuursfunctie hebt in een grote industriële firma, ontstaat er een veel
duidelijker scheiding tussen werk en huis en je gezin is veel minder bij je werk
betrokken dan aan een universiteit het geval is. Soms, terwijl ik in mijn Philipskantoor
zat, dacht ik met enige weemoed terug aan de heliumdagen in Leiden wanneer mijn
vrouw kwam binnenvallen, misschien met een van de kinderen, om me wat te eten
te brengen en om te vragen hoe het ging met de metingen. In 1956 verhuisden we
naar buiten. We hadden een mooi terrein gevonden met een nogal eigenaardig
huis, dat we geleidelijk aan verbeterden en vergrootten. Toen werd de scheiding
tussen werk en gezin nog duidelijker. Mijn jongste dochter formuleerde het eens
erg aardig. ‘Wanneer ze vragen naar je beroep, dan zeg ik wel eens dat je een
boerentimmerman bent. Je kunt wel niet erg goed timmeren, maar ik zie je het
tenminste proberen. Ik heb geen idee wat je daar bij Philips uitvoert.’
Ik heb al verteld dat mijn twee oudste kinderen in Leiden zijn geboren, een meisje
in 1936, een jongen in 1938, en dat een twee-
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de meisje in 1943 in Eindhoven ter wereld kwam. Na de oorlog kwamen er nog twee
meisjes bij, in 1946 en in 1950. Toen we naar buiten verhuisden was mijn oudste
dochter al uit huis: ze studeerde biologie in Groningen en kort daarna ging mijn zoon
economie studeren in Amsterdam. Ik ben bang dat ik geen erg goede vader ben
geweest. Ik was veel op reis, werkte lang en op ongezette tijden, en was vaak moe
en prikkelbaar als ik thuiskwam. Toen ik een keer bij uitzondering weinig te doen
had en om vijf uur 's middags thuiskwam, was dat zoiets bijzonders, dat ons
dienstmeisje, een flinke boerendochter uit de buurt, tegen me zei: ‘Wat is dat? Heb
je gedaan gekregen?’
Ik heb wel geprobeerd wat goed te maken tijdens weekeindes en vakanties. Wat
vakanties betreft, er is in mijn begintijd bij Philips eens een jaar geweest waarin ik
het erg druk had, en ik was aan vakantie niet toegekomen. Toen ik dat aan Frits
Philips vertelde keek hij me streng aan en zei: ‘En daar schijn je ook nog trots op
te zijn. Waarschijnlijk doe je je werk slecht en ben je thuis onuitstaanbaar. Laat me
dat nooit meer horen.’ Frits kon je soms ongezouten maar heel constructief de
waarheid zeggen. Een ander voorbeeld. Bij een of andere receptie zei Prins Bernhard
tegen mijn vrouw: ‘Zo'n professor zal thuis wel heel lastig zijn.’ Ze antwoordde heel
vriendelijk: ‘Eigenlijk niet, Koninklijke Hoogheid, hij is meestal heel gemakkelijk.’ Op
dat ogenblik werd ik flink aan mijn jasje getrokken. Frits Philips had het gesprek ook
gehoord en fluisterde me toe: ‘Ik zou maar een mooi bloemetje voor haar kopen,
want ik geloof er niets van.’ Ik ben bang dat hij gelijk had.
Mijn kinderen werden groot, niet helemaal zonder spanningen en conflicten maar
zonder grote tragedies of onherstelbare schade, en ze hebben alle vijf een plaats
- en een metgezel - in het leven gevonden. Het blijft een open vraag in hoeverre
intelligentie erfelijk is en in hoeverre die door de omstandigheden in de eerste
levensjaren wordt bepaald; daarover heb ik in hoofdstuk 4 geschreven. Maar of het
nu door erfelijke aanleg of door de omstandigheden kwam, mijn kinderen konden
goed leren. Op de lange duur is dat misschien niet eens zo belangrijk maar het
maakt de schooljaren wel een hoop minder bezwaarlijk, zowel voor de kinderen zelf
als voor hun ouders.
Nu zou ik uitvoerig kunnen schrijven over mijn pogingen een
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echte buitenman te worden. Over successen (bij uitzondering) en mislukkingen
(veelvuldig). Over honden en IJslandse pony's, over het bouwen van een plantenkas
en een schaapskooi en dergelijke. Zulke dingen waren en zijn welkome afleidingen,
maar het lijkt me niet de moeite waard er in dit boek over te schrijven. De zaak is
dat ik wel plezier heb in dergelijke activiteiten, maar ik ben er niet goed in. Als
timmerman, als knutselaar in het algemeen, als ruiter, als houthakker hoor ik beslist
niet tot de uitblinkers en mijn theoretische kennis verandert daar weinig aan. Zo was
ik een keer al een hele tijd bezig met vergeefse pogingen een grasmaaimachine
aan de gang te krijgen en noch mijn grondige kennis van de elektrodynamica, noch
mijn wat minder grondige, maar toch wel adequate kennis van de stromingsleer
bleken voldoende om ontsteking en carburateur op de juiste manier af te stellen.
Een zestienjarig vriendje van mijn dochter had de zaak binnen tien minuten aan het
draaien. Ik neem aan dat dergelijke ervaringen mijn eigendunk op heilzame wijze
hebben ingetoomd. Ik wil echter mijn lezers er niet verder mee vervelen.
In 1972 werd ik bij Philips gepensioneerd. Gedurende de tien jaar die daarop
volgden heb ik nog allerlei gedaan. Ik was president van de KNAW, de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen, ik was president van de European
Physical Society, ik was lid van diverse commissies en hield voordrachten aan
universiteiten en bij internationale congressen. Maar zo langzaam aan begin ik meer
tijd te krijgen om thuis te zijn. We hebben nu negen kleinkinderen en als één of meer
daarvan bij ons komen logeren - en dat doen ze allemaal graag - dan heb ik tijd
voor ze. Dat is een van de prettige dingen van het oud worden.
Een keer praatten we over verzamelen, want natuurlijk hebben mijn kleinkinderen
allerlei verzamelingen: postzegels, munten, schelpen, en zo meer. Toen ze me
ondervroegen, moest ik beschaamd toegeven dat ik eigenlijk nooit een verzameling
had opgebouwd die de moeite waard was. Toen kreeg een van mijn kleindochters
- ze moet toen ongeveer negen jaar zijn geweest - medelijden met me. ‘Toch wel,
opa,’ zei ze, en wijzend op mijn vrij dikke kop, ‘je hebt een heleboel wonderlijke
dingen verzameld in dat kleine hoofdje van je.’ Ik hoop dat ze gelijk had, en dat een
deel van die verzameling zijn weg heeft gevonden naar dit boek.

Eindnoten:
1 Robert S. Cohen in DSB.
2 Wat de geschiedenis van het Natuurkundig Laboratorium betreft heb ik gebruik kunnen maken
van een ongepubliceerd overzicht geschreven door A.U. Garrett, bijgestaan door een commissie
van vroegere leden van de staf.
3 Horatius: Epistolae, I, 1 regel 19: ‘et mihi res, non me rebus, subiungere conor.’
4 Lewis Carroll: Through the Looking-Glass, hoofdstuk 2.
5 Elisabeth Hawes: Fashion is Spinach, Grosset & Dunlap, New York 1940.
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9. Industrie en wetenschap na de tweede wereldoorlog
Ik heb getracht uit te leggen waarom ik niet wil schrijven over de geschiedenis van
het Philipslaboratorium gedurende de tijd waarin ik directeur was. Misschien dat
een ander dit later zal kunnen doen, maar voorlopig kan ik lezers die daar meer van
willen weten alleen verwijzen naar publikaties in vaktijdschriften en naar het Philips
1
Technisch Tijdschrift, dat probeert een overzicht te geven van de resultaten van
het Natuurkundig Laboratorium op een niveau dat ook voor niet-specialisten
begrijpelijk is. Dit hoofdstuk heeft een ander doel.
Sinds de tweede wereldoorlog zijn onze kennis en begrip van de
natuurverschijnselen enorm toegenomen. Datzelfde geldt minstens evenzeer voor
ons technisch kunnen. Ik wil laten zien dat deze technologische vooruitgang
voornamelijk berustte op vooroorlogse fundamentele kennis, maar dat de naoorlogse
vooruitgang in fundamentele kennis niet mogelijk zou zijn geweest zonder naoorlogse
technologie. Deze bewering kan ik niet waarmaken zonder enigszins in te gaan op
technische details en de opmerkingen die ik maakte in de inleiding tot hoofdstuk 2
*
gelden ook hier.
Ik zal deze relaties tussen wetenschap en industrie eerst in het algemeen, en dus
noodzakelijkerwijze oppervlakkig, bespreken. Daarna zal ik enkele voorbeelden uit
het Natuurkundig Laboratorium behandelen die mijn algemene stelling illustreren.
In zekere zin is ook mijn eigen carrière een illustratie. Want, wat ook mijn
tekortkomingen als directeur van het laboratorium mogen zijn geweest, ze berustten
niet op het onloochenbare feit dat ik de

*

In dit hoofdstuk worden enkele dingen herhaald die ook voorkomen in Appendix B. Dat is
begrijpelijk: sommige ontwikkelingen die omstreeks 1930 begonnen gaan nog steeds door.
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latere ontwikkelingen in de fundamentele wetenschap maar zeer gedeeltelijk had
gevolgd. Voor mijn werk als leider van een industrielaboratorium was mijn
fundamentele kennis nog wel voldoende.

Algemene beschouwing
‘Want per slot van rekening, wat is de mens in de stoffelijke wereld? Een niets
vergeleken bij de oneindigheid, een alles vergeleken met niets, een middending
2
tussen alles en niets.’ Deze woorden van Pascal zijn vandaag nog even toepasselijk
als toen ze werden geschreven, misschien zelfs nog toepasselijker, of laat ik liever
zeggen, ze krijgen nu een meer concrete inhoud. In de eeuw van Pascal begon het
gebied van astronomische waarneming te groeien: in 1610 publiceerde Galilei zijn
Sidereus Nuncius, waarin hij de wonderbaarlijke dingen beschrijft die men met een
verrekijker te zien kan krijgen. Hooke's Micrographia, dat op analoge wijze het gebied
*
van de microscopie openlegde, werd in 1665 gepubliceerd.
Het leven van Pascal (1623-'62) valt tussen deze twee publikaties, waarvan de
eerste naar de grote, de tweede naar de kleine dingen wijst. Onze aarde maakt deel
uit van ons zonnestelsel, dat op zijn beurt deel uitmaakt van ons melkwegsysteem.
Duizenden en duizenden van melkwegsystemen zijn ingebed in het heelal. De
microscoop brengt cellen en bacteriën aan het licht, de elektronenmicrosoop toont
verrassende details van hun structuur. Atomen zijn tienduizend keer zo klein als
bacteriën: in hoofdstuk 2 schreef ik over hun realiteit. Tienduizend keer kleiner dan
het atoom is de atoomkern. Bij nog kleinere afmetingen hebben we een geheel
nieuwe wereld van velden en efemere deeltjes ontdekt.
De krachtvelden die in deze gebieden overheersen zijn verschillend. De beweging
van planeten en satellieten wordt beheerst door de zwaartekracht, de universele
aantrekking tussen alle zware lichamen. Deze gravitatie kreeg een ander aanzien
door Einsteins algemene relativiteitstheorie, een theorie waaruit ook het bestaan
van zonderlinge dingen zoals zwarte gaten en van

*

Uiteindelijk heeft onze landgenoot Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) meer bijgedragen
tot de microscopie dan Hooke, maar de eerste van zijn lange reeks brieven aan de Royal
Society werd in 1673 geschreven.
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een eindig maar uitdijend heelal kan worden geconcludeerd. Elektromagnetische
krachten houden het atoom bijeen, binden atomen tot moleculen en zorgen voor
de samenhang van vaste stoffen. Wij mensen leven in de doorsnijding van gravitatie
en elektromagnetisme. De zwaartekracht zorgt ervoor dat onze atmosfeer bij de
aarde blijft en houdt onze voeten op de grond; de grond zelf ontleent zijn stevigheid
aan elektromagnetische wisselwerking tussen de atomen.
Binnen de atoomkernen werken geheel andere krachten: de sterke kernkrachten.
Ook de elektrische krachten zijn echter van belang. In lichte atoomkernen
overheersen de kernkrachten, maar in de uraankern is de ‘nucleaire’ aantrekking
maar net voldoende om de elektrostatische afstoting van de protonen in bedwang
te houden. Als er nog één neutron wordt ingeschoten, dan houden de kernkrachten
het niet meer en de elektrostatische afstoting drijft de splijtstukken met enorme
energie uiteen. Er bestaan ook zogenaamde zwakke kernkrachten. Die zijn
verantwoordelijk voor een niet-elektrische wisselwerking tussen kernen en elektronen
en spelen een essentiële rol bij bèta-radioactiviteit. Het is mogelijk gebleken
elektromagnetische krachten en zwakke kernkrachten in één formalisme samen te
vatten. Een werkelijke unificatie van alle krachtvelden is op het ogenblik dat ik dit
schrijf nog niet gelukt. In zoverre is ons beeld van de stoffelijke wereld nog verre
van volmaakt.
De voorgaande beschouwing leidt tot de volgende indeling:
Astrofysica en kosmologie
Natuurkunde van gassen, vloeistoffen, en vaste stoffen
Natuurkunde van moleculen en atomen
Kernfysica
Deeltjesfysica.
Laat ons nu de theorie iets nader beschouwen. Ik heb in een eerder hoofdstuk
geprobeerd uit te leggen hoe het denkbeeld van energiequanta, eerst ingevoerd
door Planck in verband met warmtestraling, door Einstein gegeneraliseerd en met
succes toegepast op het fotoeffect en op de soortelijke warmte van vaste stoffen,
door Bohr en anderen zeer veel verder werd ontwikkeld in verband met het onderzoek
van atoombouw en van atoomspectra. Uiteindelijk leidde dit tot de geboorte van de
quantummechanica.
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Vervolgens begon deze nieuwe quantummechanica haar toepassingsgebied uit te
breiden: naar grotere systemen, zoals moleculen en de gecondenseerde materie
(dat wil zeggen vloeistoffen en vaste stoffen); en ook naar kleinere objecten, naar
atoomkernen. Tussen de ‘traditionele’ quantummechanica, dat is quantummechanica
toegepast op atomen, moleculen en vaste stoffen, en quantummechanica toegepast
op atoomkernen, bestaan twee belangrijke verschilpunten. Ten eerste: in de
traditionele quantummechanica blijven de deeltjes bestaan. Een elektron blijft een
elektron en zelfs een kern kan als een stabiel deeltje worden beschouwd, met een
massa en een lading - mogelijkerwijze niet helemaal symmetrisch verdeeld - en een
magnetisch moment. Met de mogelijkheid van radioactief uiteenvallen hoeft in het
algemeen geen rekening te worden gehouden. Ten tweede: in de ‘traditionele’
quantummechanica kent men de wisselwerkingen. Het enige krachtveld dat in
aanmerking hoeft te worden genomen is het elektromagnetische veld. Dat kan zich
wel op diverse manieren manifesteren, als eenvoudige elektrostatische
wisselwerking, als ‘plaatsruil wisselwerking’ (exchange interaction), en als Van der
Waals-krachten (al of niet geretardeerd). Vrijwel alle natuurkundigen zijn ervan
overtuigd, en ik geloof dat ze gelijk hebben, dat quantummechanica en
elektromagnetisme in beginsel de gehele scheikunde behelzen. Ze weten ook dat
men zelfs met de grootste computers alleen de eigenschappen van de eenvoudigste
moleculen enigermate nauwkeurig kan berekenen. Toch zou een voldoende
arrogante natuurkundige wel kunnen volhouden dat de gehele experimentele
scheikunde niet anders is dan het bedrijven van een ‘analog computer’ om
ingewikkelde Schrödinger-vergelijkingen voor veel deeltjes op te lossen. Zou men
iets dergelijks ook voor de biologie kunnen beweren? Persoonlijk geloof ik dat niet,
maar hierover bestaat verschil van mening.
In de kernfysica is de situatie anders. We kennen de krachten niet a priori, ze
moeten worden afgeleid door de uitkomsten van berekeningen te vergelijken met
experimentele resultaten. Deeltjes zijn niet onveranderlijk en hun aantal blijft niet
constant. Een neutron kan veranderen in een proton onder uitstraling van een
elektron, een proton kan veranderen in een neutron onder uitstraling van een positief
elektron. Bij deze processen vindt dan ook nog uitstraling van een zeer moeilijk
waarneembaar neutrino
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of antineutrino plaats. Een positief elektron zal vroeger of later een negatief elektron
treffen en het paar zal verdwijnen onder uitzending van doordringende
elektromagnetische straling, gammastraling. Een minder principieel, maar wel zeer
belangrijk punt is dat de deeltjes in een kern zeer dicht op elkaar gepakt zijn, en
benaderingsmethodes die voor atomen goed werkten kunnen niet worden toegepast.
Het is dus niet verwonderlijk dat een nauwkeurige berekening van de eigenschappen
van ingewikkelde atoomkernen nog niet mogelijk is.
In zoverre is er toch ook wel een zekere verwantschap tussen ingewikkelde
moleculen en ingewikkelde atoomkernen: in beide gevallen is een nauwkeurige
berekening van hun eigenschappen niet doenlijk. Er is ook een fundamenteel verschil.
In het geval van de moleculen zijn de grondbeginselen waaruit we de eigenschappen
niet kunnen berekenen veel beter bekend.
Ik noemde al even de wereld van velden en deeltjes die we in het sub-nucleaire
aantreffen. Men spreekt ook wel van ‘hoge-energiefysica’ omdat men met tot zeer
hoge energieën versnelde protonen of elektronen moet werken om deze wereld te
ontsluiten.
Uitersten ontmoeten elkaar (‘Ces extrémités se touchent,’ schreef Pascal in zijn
beschouwing over het oneindig kleine en oneindig grote). Veel in de astronomie en
de kosmologie wordt beheerst door de zwaartekracht, maar de sterren zelf kunnen
worden beschouwd als enorme fusiereactoren en in speculaties over het ontstaan
3
van het heelal komen de nieuwste ideeën uit de deeltjesfysica in het spel.
De onderverdeling van de natuurkunde in verschillende gebieden die ik boven
heb aangeduid, is desalniettemin wel zinvol. Ook zullen maar weinig natuurkundigen
werkelijk deskundig zijn op al deze gebieden, en een werkelijke unificatie is nog niet
tot stand gebracht. Maar al erkent men de verschillen, men moet de onderlinge
relaties en analogieën niet uit het oog verliezen. Niet alleen is de algemene
methodologie van de natuurkunde steeds dezelfde maar er zijn ook allerlei
wiskundige methodes en resultaten, die van het ene gebied naar het andere kunnen
worden overgebracht. De wiskunde die werd ontwikkeld voor de beschrijving van
mechanische (en akoestische) trillingen kon worden gebruikt om de oplossingen
van de Schrödinger-vergelijking te vinden en omgekeerd hebben natuurkundigen
die waren groot-
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gebracht met golfmechanica, hun vaardigheden gedurende de tweede wereldoorlog
met vrucht toegepast op de golfpijpen en trilholtes die worden gebruikt in
radarapparatuur. Bijzondere oplossingen van niet-lineaire vergelijkingen - solitons
- kunnen een belangrijke rol gaan spelen in diverse takken van de natuurkunde.
Analogieën, bijvoorbeeld tussen hydrodynamische verschijnselen en verschijnselen
uit de deeltjesfysica kunnen heuristische en zeker ook didactische waarde hebben.
In Appendix B vermeld ik een analogie tussen halfgeleidertheorie en de theorie van
positieve elektronen.
Hoe meer men echter in de details duikt, hoe groter de verschillen schijnen te
worden. En de techniek is uiteindelijk geïnteresseerd in details. Niet zozeer in de
grondslagen van de theorie van het ferromagnetisme maar in de eigenschappen
van bepaalde magnetische materialen, om één enkel voorbeeld te geven. De
natuurfilosoof moge streven naar eenheid in de wetenschap, de technicus zal het
nuttig vinden vakgebieden te onderscheiden en daarbij zal hij vooral op
toepasbaarheid letten.
Hebben recente ontwikkelingen van astronomie en kosmologie directe invloed
op de techniek gehad? Zeker niet. Zelfs de ruimtevaart hoeft aan de astronomie
niets anders te ontlenen dan, in principe eenvoudige, gegevens over de beweging
van planeten en satellieten. (Die gegevens moeten wel erg nauwkeurig zijn.) Terzijde,
ik vind de naam ‘kosmonaut’ voor de huidige ruimtevaarders weinig passend. Ik wil
de vaardigheid, het uithoudingsvermogen en de durf van deze mensen niet
onderschatten, maar van astronomisch standpunt gezien zijn hun uitstapjes niet
meer dan bermtoerisme. Dan kan ik mijn jongste kleindochter nog beter globetrotter
noemen, wanneer ze tot het eind van mijn terrein is gelopen, want dan heeft ze
meer dan één honderdduizendste deel van de aardomtrek afgelegd. Een
maanreiziger is niet verder gekomen dan een miljoenste van een miljoenste van de
afmetingen van ons melkwegsysteem, en dat is weer een heel klein stukje van de
kosmos. Hoe dan ook, ruimtevaart, waarnemingssatellieten, communicatiesatellieten
hebben de resultaten van de moderne astronomie niet nodig. Het ziet er niet naar
uit dat dit spoedig zal veranderen.
Iets dergelijks kan worden gezegd over de hoge-energiefysica. Je kunt erover
twisten wanneer dat vak is begonnen. In 1932,

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

301
toen het positief elektron werd ontdekt? Of in 1935 toen Yukawa een ‘zwaar elektron’
voorspelde? Kort daarop werden bij het onderzoek van kosmische stralen inderdaad
deeltjes gevonden die ongeveer honderd keer zo zwaar waren als een elektron,
maar ze hadden niet de door Yukawa gepostuleerde eigenschappen. Men zou
daarom ook kunnen zeggen dat de deeltjesfysica pas na de tweede wereldoorlog
begon, toen de pionen werden ontdekt, deeltjes waarvan de eigenschappen
inderdaad overeenstemden met Yukawa's voorspellingen. Toen kwamen ook de
grote versnellers in Berkeley, in Brookhaven en elders in bedrijf. Hoe dan ook, het
vakgebied is in elk geval meer dan dertig jaar oud, het is snel gegroeid en is nog
steeds snel groeiende. Toepassingen zijn echter nog steeds niet in zicht.
Alleen de kernfysica en de fysica van atomen en moleculen, gassen en
gecondenseerde materie - samen de middenmoot van mijn lijstje - zijn van directe
technische betekenis.
In mijn vijfde hoofdstuk heb ik het gehad over de opkomst van de kernfysica in
de jaren dertig. Zelf heb ik daar nauwelijks aan meegedaan, maar in die tijd begon
het Philipslaboratorium zich er wel voor te interesseren. Er werden versnellers
gebouwd, er werden enige nieuwe kernreacties ontdekt, en zelfs verwierf Philips
de Europese rechten en een niet-exclusieve Amerikaanse licentie onder de
Fermi-octrooien. Dat alles gebeurde echter lang voordat ik bij Philips kwam.
De toepassingen van kernfysica zijn drieërlei: kernwapens (atoombommen),
kernenergie, en radio-isotopen voor gebruik in medische therapie en diagnostiek
en als algemeen analytisch hulpmiddel.
Het bestaan van kernwapens is een beslissende factor in de internationale politiek,
hoewel hun gebruik tot nog toe beperkt is gebleven tot de twee bommen die
Hiroshima en Nagasaki verwoestten. De hoop dat ze nooit weer zullen worden
gebruikt is identiek met de hoop dat onze Westerse beschaving niet te gronde zal
gaan. Het ‘geheim van de atoombom’ is, wat de principes betreft, al lang een publiek
geheim, maar over details wordt zorgvuldig gewaakt. Dat betekent niet dat het
bijzonder moeilijk is een atoombom te maken. Op zijn minst een half dozijn naties
is daarin geslaagd en er zijn vele andere die het zeker zouden kunnen als ze het
politieke besluit daartoe zouden nemen. Het bete-
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kent wel dat de invloed van kernwapentechnologie op andere takken van industrie
gering is.
Het gebruik van kernenergie als warmtebron voor elektrische centrales heeft zich
minder snel ontwikkeld dan men kort na de oorlog verwachtte en hoopte. Als men
de balans opmaakt voor de paar honderd reactoren die in gebruik zijn of waren,
dan ziet die er zowel wat de economische kant van de zaak als wat de veiligheid
betreft gunstig uit, maar toch zitten er zowel aan de financiering als aan de
brandstof-cyclus een aantal haken en ogen. In elk geval heeft de kernenergie
aanleiding gegeven tot discussies, protesten, acties die zeker in ons land buiten
alle proporties schijnen, gezien de bescheiden bijdrage van kerncentrales aan ons
energiebestel. Tegenstanders kunnen echter niet geheel ten onrechte betogen dat
ze door felle protesten tegen een vooralsnog vrij onschuldige situatie een toepassing
op grote schaal, die ze funest achten, hopen te voorkomen. Veel natuurkundigen
en technici zijn van mening dat een of andere vorm van kernenergie, waarbij men
ook aan kweekreactoren en aan kernfusie moet denken, op lange termijn
onontbeerlijk zal zijn voor de energievoorziening van de wereld. Tegenstanders
vinden dit een verwerpelijke opvatting.
Radio-isotopen zijn interessant en nuttig. Ze spelen geen erg belangrijke rol in
de industrie.
Om kort te gaan, kerntechnologie is een levensbelangrijke factor in de menselijke
samenleving, niet wegens werkelijke toepassing, maar wegens de potentiële
mogelijkheden. Ze is een ontwikkeling van na de tweede wereldoorlog. Kernfysica
begon al voor 1900 en kwam tot grote bloei in de jaren dertig. De belangrijke
kernreacties die aan de kerntechnologie ten grondslag liggen werden al voor 1940
gevonden. Ongetwijfeld had de kerntechnologie veel nauwkeuriger gegevens over
deze processen nodig, maar ze gebruikt maar een zeer klein gedeelte van de enorme
hoeveelheid gegevens over energieniveau's, uitstralingen, levensduren van meer
dan duizend verschillende kernen, gegevens die sinds de tweede wereldoorlog
vlijtig zijn bijeengegaard door experimentatoren onder gebruikmaking van steeds
geraffineerdere en steeds meer presterende apparatuur, gegevens die gedeeltelijk
zijn verklaard door theoretici onder gebruikmaking van steeds diepzinniger
wiskundige begrippen en steeds meer presterende computers.
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Alle andere technische vooruitgang - op het gebied van de levenloze materie wel
te verstaan - berustte op verschijnselen binnen de greep van wat ik ‘traditionele’
quantummechanica noemde en van de macroscopische theorie, die daarvan een
grensgeval is. Zoals ik in vorige hoofdstukken uiteenzette hadden aan het begin
van de jaren dertig de beginselen van de quantummechanica en haar toepassingen
al een tamelijk definitieve vorm gekregen. De meest fundamentele uitbreiding van
de theorie van na de oorlog en betrekking hebbende op dit ‘traditionele’ gebied, was
de schepping van de quantumelektrodynamica - de zogenaamde
renormalisatietheorie - aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren
4
vijftig. Deze theorie leidt tot kleine, maar nauwkeurig meetbare correcties van
energieniveau's en van het magnetisch moment van het elektron, maar deze zijn
voor zover ik zie van generlei belang voor welke toepassing dan ook. (Dat zou
natuurlijk nog weleens kunnen veranderen.) Overigens zijn ontwikkelingen van na
1945 een nadere uitwerking van bekende grondbeginselen of de wiskundige
oplossing van problemen die op grond van deze beginselen konden worden
geformuleerd.
Nu loop ik wel het gevaar dat men mij voor een oude man zal uitmaken, die mijmert
over het verleden en niet beseft wat er allemaal in latere jaren is gebeurd. Laat ik
daarom meteen toevoegen dat ik heel goed weet dat deze latere ‘aanvullingen’ het
oorspronkelijke werk veelal overtreffen in omvang, in experimentele verfijning en in
wiskundige scherpzinnigheid. Een paar voorbeelden.
In 1907 maakte Einstein in zijn theorie van de soortelijke warmte gebruik van een
model waarbij werd aangenomen dat alle atomen in een kristal trillen met dezelfde
frequentie. In 1911 maakte Debye een meer realistische onderstelling over het
frequentiespectrum, die leidde tot vrij goede overeenstemming met het experiment.
Bijna gelijktijdig leidden Born en Von Karman een mooie formule voor dit
frequentiespectrum af, waar je in de praktijk niet veel mee kon doen. Dank zij een
combinatie van experimenteel en theoretisch werk kennen we tegenwoordig dit
frequentiespectrum nauwkeurig.
Omstreeks 1930 liet Bloch zien dat de energieniveaus van elektronen in metalen
in energiebanden zijn gerangschikt en Brillouin
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bewees enkele algemene eigenschappen van deze bandenstructuur. Alweer door
een combinatie van theorie en experiment kennen we nu de structuur van deze
banden tot in bijzonderheden. We kennen ook de grenzen van geldigheid van dit
‘bandenplaatje’.
Reeds in de jaren dertig was men ervan overtuigd dat supergeleiding zou moeten
kunnen worden verklaard op grond van bekende beginselen. Dat bleek waar te zijn
maar het duurde tot 1957 voor een oplossing werd gevonden. Er kwam een nieuwe,
en geenszins voor de hand liggende aanpak van het, voor de supergeleiding
essentiële, veel-elektronenprobleem aan te pas. Daarna stimuleerde deze theorie
een aantal interessante nieuwe experimenten.
De uitvinding van de laser leidde tot hernieuwde belangstelling voor, en verfijning
van de theorie van optische spectra.
Het probleem van fase-overgangen, zoals smelten van vaste stoffen of het
verdwijnen van ferromagnetisme (Curiepunt), een probleem dat al in de vorige eeuw
door Van der Waals was aangepakt, is een uitdaging geweest voor vele
mathematisch georienteerde natuurkundigen en er zijn sinds Onsagers beroemde
verhandeling grote vorderingen gemaakt.
Wat de klassieke, ‘niet-quanteuze’ theorie betreft, ook daar zijn de grondslagen
niet veranderd, ook daar is er sprake van grote vooruitgang. Juist op dit gebied heeft
de computer de mogelijkheden van theoretische berekening geweldig doen
toenemen.
De vooruitgang van de experimentele natuurkunde was nauw verbonden met de
theorie. Dat is een verschil met vroeger jaren; denk maar aan de ontdekking van
de supergeleiding of van de röntgenstralen. (Voor astronomie en voor deeltjesfysica
lopen de experimentele ontdekkingen nog vaak onafhankelijk vooruit op de theorie.)
De uitvinding van de laser werd voorafgegaan door zijn theoretische voorspelling,
een voorspelling gebaseerd op ideeen die in 1917 door Einstein waren geformuleerd.
Iets dergelijks geldt voor kernspinresonantie. Wat het Josephson-effect - of moet ik
zeggen de Josephson-effecten - betreft (dat zijn alle effecten die te maken hebben
met het tunnelen van een persisterende stroom door een dun laagje van een stof
die in dikkere lagen niet supergeleidend is), wil ik Josephson zelf aan het woord
laten: ‘Experimentele onderzoekingen gedurende de laatste paar jaar over het
gedrag van tunnelende superstromen hebben gere-
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sulteerd in het constateren van de meeste eigenschappen die waren voorspeld,
5
maar ook van andere die op het ogenblik van hun ontdekking onverwacht waren.’
Ik moet hieraan toevoegen dat Josephsons voorspellingen aanvankelijk niet
algemeen werden geloofd.
Van al de ontdekkingen in de vaste-stoffysica heeft de waarneming dat positieve
gaten kunnen worden geïnjecteerd in n-type germanium en daar een tijdje kunnen
overleven de grootste technische consequenties gehad. Men zou dit verschijnsel
*
hebben kunnen voorspellen; naar mijn beste weten was dat niet gebeurd.
Nu vrees ik dat bovenstaande opsomming weinig indruk zal maken op een lezer
die niet enigszins vertrouwd is met de genoemde onderwerpen. Toch hoop ik dat
zelfs wanneer dat wat ik heb geschreven voor hem niets anders is dan een reeks
van niet geheel onbekende kreten, hij me toch zal willen geloven dat er in recente
tijden een enorme research-activiteit is geweest en dat die onverminderd doorgaat.
Er is nog een ander aspect waarop ik de nadruk wil leggen. Dat is het uiterst
professionele karakter van het grootste deel van deze research. Welk onderwerp
je ook kiest, je zult vrijwel altijd vinden dat er zowel experimenteel als theoretisch
al veel is gedaan en dat je dat grondig moet bestuderen voor je kan hopen wat
nieuws te kunnen doen. Ook worden de experimenten hoe langer hoe
gecompliceerder en de kans dat je belangrijk werk kunt doen met eenvoudige
toestellen die je in enkele dagen met je eigen handen kunt maken, is uiterst gering.
In mijn jonge jaren, toen ikzelf redelijk produktief was, was ik in zoverre een amateur
dat ik dingen deed omdat ik ze leuk vond en dat ik me nooit erg lang aan één
onderwerp hield, maar liever van het ene naar het andere fladderde. Ik kon ‘nippen
aan iedere bloem en ieder uur wisselen’ (sip every flower and change every hour)
heeft Blackett, de Beggar's Opera citerend, eens van me gezegd bij een van de
6
jaarlijkse diners van de Royal Society. Het wordt hoe langer hoe moeilijker op die
planloze manier te werk te gaan.
Laat ons nu de relaties tussen wetenschap en techniek van de andere kant
bekijken. Laat ons de techniek als uitgangspunt ne-

*

Het denkbeeld dat een onbezette plaats in een energieband, een ‘gat’, zich gedraagt als een
positief deeltje was omstreeks 1930 opgekomen. Vergelijk Appendix B.
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men. Ik vind het nuttig onderscheid te maken tussen vier takken van techniek:
1. Energietechniek. Die omvat niet alleen elektrische centrales, motoren en
turbines, maar alle machines en mechanische apparaten waarbij energie een
belangrijke rol speelt: auto's, locomotieven, vliegtuigen en raketten, maaimachines,
draglines en bulldozers;
2. Informatietechniek. Telecommunicatie, radio en televisie, microdocumentatie,
grammofoonplaten, bandopnemers, rekenmachines en computers;
3. Technologie van materialen en chemicaliën. Nieuwe metaallegeringen,
keramische materialen, plastics en kunststofvezels; medicamenten,
landbouwchemicaliën, kleurstoffen;
4. Medische en biologische techniek. Nieuwe methodes van diagnostiek en
therapie; genetica toegepast op land- en tuinbouwgewassen en op huisdieren,
genetische manipulatie; biologische methodes van insektenbestrijding.
Natuurlijk sluiten deze takken elkaar niet volledig uit. Neem bijvoorbeeld de
landbouw. Trekkers, maaimachines, ‘combines’ en andere machinerieën horen tot
de energietechniek, maar kunstmest en bestrijdingsmiddelen horen bij de derde
tak. Er is ook een informatieaspect; boeren en tuinders moeten op de hoogte worden
gehouden van nieuwe mogelijkheden en ze moeten tijdig worden gewaarschuwd
voor nachtvorst, invasies door parasieten, epidemieën en dergelijke. Toch is de
essentie de biologische techniek. Vliegtuigen horen tot de energietechniek, maar
voor de constructie van een vliegtuig is de materiaalkeuze en een strenge controle
van de materiaaleigenschappen van groot belang. Moderne luchtvaart zou onmogelijk
zijn zonder radio en radar, en ook de ingewikkelde instrumentatie hoort tot de
informatietechniek. Zelfs de medische techniek komt om de hoek kijken, want er
moet rekening worden gehouden met de psychologische en fysiologische reacties
van passagiers en bemanning op de eigenaardige omstandigheden die samenhangen
met het luchtverkeer.
Het is duidelijk dat in onze eeuw en vooral na de tweede wereldoorlog er in elk
van de takken van techniek indrukwekkende vorderingen zijn geboekt. Daar wil ik
nu niet op ingaan. Waar het bij mij op aankomt, is na te gaan in hoeverre die
vooruitgang samenhing met fundamentele research. Ik heb al gesproken over

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

307
het verband tussen kernfysica en kernenergie. Alle andere onderdelen van de
energietechniek berusten niet op recente vorderingen van ons inzicht in de
grondslagen der natuurkunde. Ze moeten gebruik maken van mechanica, van hydroen aerodynamica, van thermodynamica en dat zijn vakken waarvan de
grondbeginselen al een hele tijd gelden, al in de vorige eeuw werden vastgesteld.
Dat betekent niet dat werk op deze gebieden minder wetenschappelijk, en zeker
niet dat het minder moeilijk is dan werk in andere richtingen. Integendeel, het is
bijvoorbeeld welbekend dat aerodynamica een heel moeilijk onderwerp is. Zelfs met
behulp van grote computers kan men het gedrag van een vliegtuig niet volledig
uitrekenen: windtunnels zijn nog niet overbodig.
Vóór de komst van de transistor was de informatietechniek gebaseerd op klassieke
elektrodynamica en klassieke mechanica. Meer had men niet nodig om het gedrag
van elektrische schakelingen en de beweging van elektronen in elektronenbuizen
te berekenen. Moderne denkbeelden over de structuur der materie en de bouw van
het atoom hadden geen beslissende invloed. Wél moet ik er nog eens op wijzen
dat de ‘takken’ niet streng gescheiden zijn. Informatietechniek had wel bijzondere
materialen nodig, zoals magnetische materialen voor transformatoren en dielektrica
voor condensatoren.
7
Dit laatste geldt vooral voor elektronenbuizen. Een boek van Espe en Knoll uit
1936 geeft een indruk van de grote verscheidenheid van stoffen die bij de fabricage
van elektronenbuizen worden toegepast. De vele gegevens die dat boek bevat
hebben echter nauwelijks iets te maken met de theorie van de vaste stof. Tegen
het eind van de jaren dertig en vooral na de oorlog veranderde dat. Technisch werk
over magnetische materialen werd beïnvloed door de theorie. De uitvinding van de
*
transistor was

*

Enkele opmerkingen over nomenclatuur. Ik gebruik halfgeleider voor een stof waarvan het
elektrisch geleidingsvermogen ligt tussen dat van een metaal en dat van een isolator, en in
het bijzonder voor germanium en silicium. Een transistor is een van een halfgeleider gemaakt
schakelelement dat soortgelijke functies heeft als een elektronenbuis. Ongelukkigerwijze
wordt transistor ook gebruikt als een pars pro toto-aanduiding voor een kleine radio-ontvanger
met transistoren en dat heeft weer tot gevolg gehad dat vooral de commerciële kringen bij
Philips een transistor een halfgeleider zijn gaan noemen. Het is me niet gelukt dit dwaze
taalmisbruik de kop in te drukken.
Bijzonder ongeiukkig vind ik ook het woord chip voor een op een flintertje silicium aangebrachte
geïntegreerde schakeling, maar daar is de fout al in het Engels gemaakt. De grote
Merriam-Webster geeft in 1958 voor chip al zestien verschillende betekenissen en het was
dwaas daar nog een nieuwe aan toe te voegen. Flintertje is een stuk beter, omdat het woord
nog niet zo overbelast was, maar niemand gebruikt het in dit verband. Overigens houd ik er
ook niet van een mooi schilderij een doek te noemen.
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echter het eerste voorbeeld waarbij de theorie van de vaste stof een volkomen
onmisbare rol speelde. Meer dan twintig jaar na haar schepping begon de
quantummechanica de informatietechniek te revolutioneren. De verdere ontwikkeling
van de transistor resulteerde in de geïntegreerde schakelingen, waarbij een aantal
transistoren, gelijkrichters, condensatoren en weerstanden, en hun verbindingslijnen
gelijktijdig worden gemaakt op een dun flintertje silicium. Deze, ongelukkigerwijze
veelal als ‘chips’ aangeduide onderdelen - een slechtere naam was moeilijk te
verzinnen en hij is er dan ook vlot ingegaan - heeft een nieuw tijdperk van elektronica
ingeluid. Het kan, met slechts geringe overdrijving, worden gekarakteriseerd door
te zeggen dat iedere elektronische schakeling, hoe gecompliceerd ook, betrouwbaar
en goedkoop kan worden gefabriceerd als ze maar in voldoende grote aantallen
wordt gemaakt en verkocht om de kosten van het ontwerp en de
fabricagevoorbereiding goed te maken. Overal om ons heen zien we de gevolgen
hiervan.
Over materialen en chemische verbindingen heb ik niet veel te zeggen.
Ongetwijfeld maakt de scheikunde gebruik van fabricagehulpmiddelen en
meettoestellen die aan de natuurkunde zijn ontleend. Ze kan ook niet zonder kennis
van de chemische elementen en hun valentie, van chemische thermodynamica en
van reactiekinetica, kortom, van fysische scheikunde. De opvatting van de directeur
van een keramische fabriek, van wie werd verteld dat hij bij een vergadering eens
tegen een collega zou hebben gefluisterd dat hij eigenlijk niet in atomen geloofde,
behoort wel tot het verleden. Maar het herleiden van scheikunde tot toegepaste
quantummechanica, dat in principe mogelijk zou zijn, heeft in de praktijk nog
nauwelijks invloed gehad. Weinig is ook nog bekend over het verband tussen de
structuur van ingewikkelde moleculen en hun biologische werking. Het zoeken naar
stoffen met een specifieke biologische werking is nog grotendeels een experimen-
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teel handwerk. Dat geldt trouwens evenzeer voor het zoeken naar
constructiematerialen met specifieke eigenschappen (daartoe reken ik ook de
textielvezels). De elektrotechniek neemt dus in dit opzicht enigszins een
uitzonderingspositie in. Daar wordt de aloude methode van systematisch proberen,
van ‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’ aangevuld en tot op zekere
hoogte zelfs gedirigeerd door theoretische overwegingen.
Over medische en biologische techniek kan ik niet met voldoende kennis van
zaken spreken.
Weer een ander gezichtspunt. Laat ons de techniek van de research in
ogenschouw nemen. Er zijn verschillende niveaus van experimenteren. Daar is
allereerst de aanpak met het lakje en touwtje. Dat wil zeggen dat de experimentator
toestellen improviseert met eenvoudige, gemakkelijk te verkrijgen hulpmiddelen. Hij
kan bijvoorbeeld een goudbladelektrometer maken met goudblad dat hij bij een
boekbinder haalt en met een tabaksblikje als omhulling. Veel van het vroege werk
over radioactiviteit werd daarmee gedaan. Hij kan in een warenhuis snuffelen op
zoek naar iets bruikbaars. Otto Frisch vertelt dat hij zwart damesondergoed kocht
om de binnenwand van een Wilsonvat te bekleden. Ik heb eens ergens gelezen dat
iemand ronde gebaksvormen gebruikte als elektrodes voor een hoogspanningstoestel
en ik heb zelf eens een paar hoepels gekocht in een speelgoedwinkel omdat ik vlug
een grote spoel wou maken om het magnetisch veld van de aarde te compenseren.
Het waren winkelknechten, want door het moderne verkeer zijn hoepels uit de mode
geraakt.
Zelfs in een goed toegerust laboratorium als het Natuurkundig Laboratorium kwam
speelgoed soms goed van pas. We moesten een keer een aantal preparaten
bestralen met een elektronenstraal uit een hoogspanningsgenerator, die was
opgesteld in een afgesloten vertrek waar je natuurlijk niet in mocht zolang het toestel
in werking was, zowel vanwege de gevaarlijke hoogspanning als vanwege de
röntgenstraling die eruit kwam. De eenvoudigste en snelste methode was een
elektrisch speelgoedtreintje te kopen met open vrachtwagens. Het reed de
hoogspanningsruimte in en uit door echte tunnels, dat wil zeggen, gaten in de muur.
Het werd bestuurd van achter een kijkvenster - dubbelwandig met water ertussen
om de straling tegen te houden - stopte een aantal keren volgens een vastgestelde
dienstregeling zodat elk preparaat ge-
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durende de gewenste tijd werd bestraald, kwam dan terug naar het ‘station’ en werd
uitgeladen.
Het volgende niveau is dat van de bekwame handwerksman, de glasblazer en
de instrumentmaker. Sommige experimentele fysici waren zelf bijzonder vaardig,
en dat geldt ook nog tegenwoordig, maar er zijn ook veel experimentatoren geweest
die wel uitmuntten in het ontwerpen van experimenten en toestellen en in het
interpreteren van resultaten, maar die met hun eigen handen niet veel konden
uitrichten. Er wordt verteld dat wanneer de technicus van J.J. Thomson een
ingewikkeld toestel moest monteren, hij aan een collega vroeg de professor weg te
lokken zodat die niet kon proberen het zelf te doen. Daarentegen schijnt Heinrich
Hertz heel handig te zijn geweest. Ik heb in een biografie gelezen dat hij als jongen
heel wat tijd besteedde aan meubelmaken en houtdraaien. Toen de vakman die
hem les had gegeven later hoorde dat hij tot hoogleraar was benoemd zei hij: ‘Wat
jammer; die jongen had nu werkelijk een uitstekende houtdraaier kunnen worden.’
In elk geval hebben laboratoriumwerkplaatsen en de daar werkende vaklieden
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de natuurkunde. Verwant
daarmee zijn de talrijke kleine ondernemingen die met goede vaklieden kleine series
meetinstrumenten maakten - en nog maken - voor de markt.
Het derde niveau is dat van industrieel vervaardigde apparaten waarvoor
produktiemiddelen nodig zijn die de werkplaats van de vakman te boven gaan.
Wetenschappelijke instrumentatie is een grote zaak geworden; ook zijn grote
computers onmisbare hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek geworden.
Men kan er nog een vierde niveau aan toevoegen. De experimentator ontwerpt
een gecompliceerd systeem waarvan de onderdelen zo groot zijn dat hij ze
onmogelijk in zijn eigen werkplaats zou kunnen maken, maar het systeem is zo
groot en tevens zo eenmalig dat geen industriële firma het op zich zou willen nemen
het als geheel te leveren. De installaties van Kamerlingh Onnes - hij kocht pompen
en compressoren - waren een vroeg voorbeeld. Heden ten dage horen grote
deeltjesversnellers en astronomische observatoria zeker tot deze categorie.
Een enigermate volledige lijst van wetenschappelijke instrumenten die nu in
gebruik zijn zou een dik boekwerk vullen. Ik zal

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

311
hier alleen een ruwe schets geven van de verschillende prijsklassen.
Hoge-energiefysici en astronomen gebruiken de duurste toestellen. (Ook in dat
opzicht komen ze elkaar tegen.) Grote deeltjesversnellers, zoals die in CERN in
Genève, kosten meer dan een miljard gulden, grote antennes voor radioastronomie
op zijn minst enkele honderden miljoenen. Ook astronomische satellieten kunnen
een bedrag in de orde van een miljard kosten en daarbij zijn de kosten van de raket,
althans de ontwikkelingskosten daarvan, nog niet inbegrepen. Cyclotrons en grote
Van de Graaffs kosten tussen de tien en honderd miljoen, grote computersystemen
ook. Overigens is het merkwaardig hoe de terminologie verandert. Toen Cockcroft
en Walton protonen versnelden met een spanning van een half miljoen volt was dat
ontegenzeglijk een hoge spanning. Vandaag wordt iemand die kernfysica bedrijft
met deeltjes versneld tot tien of twintig miljoen volt geacht ‘low energy nuclear
physics’, kernfysica bij lage energie te beoefenen. Op andere gebieden van het
leven worden woorden vaak gedevalueerd - vergelijk Houtermans' uiteenzetting
over ‘gentlemen’ - maar in de natuurkunde gaat het juist de andere kant op. Een
druk van één miljoenste millimeter kwik werd vijftig jaar geleden beschouwd als
voortreffelijk vacuüm; nu zou men dat niet meer zeggen. Eén graad absoluut, één
Kelvin, geldt niet meer als een zeer lage temperatuur, één op tienduizend is niet
meer een grote nauwkeurigheid bij elektrische metingen.
Elektronenmicroscopen, massaspectroscopen, ingewikkelde spectrometers,
kunnen enkele honderdduizenden kosten. Röntgentoestellen en niet al te
ingewikkelde optische toestellen zullen toch wel boven de tienduizend komen.
Elektronische meetinstrumenten, oscilloscopen en dergelijke zijn wat goedkoper.
Er is ook een ruime keuze van routine-meetinstrumenten op de markt, die in grote
aantallen worden geproduceerd voor servicewerkplaatsen en voor fabricagecontrole.
Daar is voor om en bij duizend gulden al heel wat te koop. Wat computers betreft,
die zijn er in alle prijsklassen, van minder dan duizend gulden tot in de vele miljoenen.
De ontwikkeling van de ‘flintertjes’ maakt dat mini-computertjes hoe langer hoe meer
kunnen presteren.
Helemaal onder aan de prijslijst vinden we het gereedschap van de zuivere
theoreticus: papier, vulpen en potlood. (Eventueel ook de balpen. Weliswaar naar
mijn mening ondeugdelijk om echt
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mee te schrijven, maar handig om mee te rekenen en te tekenen op papieren
servetjes in een restaurant.)
Ik ben bang dat ik met bovenstaand lijstje toch nog niet al mijn lezers ervan zal
hebben overtuigd dat moderne research inderdaad behoefte heeft aan moderne
technologie. Ik zal verderop nog wel iets aan mijn beschouwing toevoegen, maar
niet erg veel. Ik ben er namelijk van overtuigd dat alles wat ik nog meer zou kunnen
schrijven minder indruk zou maken dan een bezoek aan een goed ingericht
laboratorium waarbij men speciaal kijkt naar de apparatuur en zich op de hoogte
stelt van de kosten.

Voorbeelden uit het Philipslaboratorium
Ik zal de volgende onderwerpen behandelen:
1. Thermionische kathodes
2. Magnetische materialen
3. Beeldtransformatoren en camerabuizen
4. Wetenschappelijke instrumenten.
Ze zijn typisch voor een industrielaboratorium en ze illustreren mijn algemene
beschouwingen.
In alle vier gevallen was het werk van technisch standpunt gezien een succes en
het leidde tot nieuwe industriële produkten. Wat wetenschappelijke resultaten betreft
waren ze van een gemiddeld niveau. Ons werk aan magnetische materialen heeft
ongetwijfeld bijgedragen tot een beter begrip van de magnetische verschijnselen,
maar ik zou ander werk hebben kunnen kiezen, bijvoorbeeld dat over de stabiliteit
van colloïden, dat meer heeft bijgedragen tot de fundamentele wetenschap maar
minder invloed had op technische vooruitgang.
De gekozen voorbeelden zijn ook in een ander opzicht gemiddeld. Het werk zou
onmogelijk zijn geweest zonder de kennis, voortkomend uit academisch onderzoek,
maar het bestond ook voor een deel in het min of meer op goed geluk proberen. Ik
had voorbeelden kunnen kiezen waarbij theoretische voorspelling een grotere rol
speelde.
Ik zal overigens niet in detail beschrijven op welke punten en op welke wijze dit
werk steunde op wetenschappelijke inzichten. Het zal echter wel duidelijk zijn dat
men niet over elektronenbuizen kan denken, laat staan ze kan maken, als men niet
weet dat er elektronen bestaan en als men de eigenschappen daarvan
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niet kent. Men heeft ook vacuüm nodig en men kan geen beeldtransformatoren
ontwerpen als men de fundamentele begrippen aangaande lichtquanta en
fotoelektriciteit niet kent. Ik laat het verder aan de lezer over dergelijke overwegingen
meer in detail uit te werken.
Ik wil er de nadruk op leggen dat ik niet mijn eigen werk beschrijf en daarom moet
8
ik wel enkele namen vermelden. H.J. Lipkin, in een nuttig leerboek, zegt aan het
begin van zijn bibliografie dat hij in de tekst niet heeft verwezen naar oorspronkelijke
publikaties en dat hij heeft geprobeerd geen namen te vermelden. In sommige
gevallen zou het echter onpraktisch zijn geweest de naam van een auteur niet te
vermelden, namelijk wanneer die algemeen wordt gebruikt om een veel gebruikt
mathematisch begrip aan te geven (hij noemt onder andere Casimir-operatoren als
voorbeeld). Aan deze auteurs biedt hij zijn verontschuldigingen aan. Misschien moet
ik zijn voorbeeld volgen en mijn verontschuldigingen aanbieden aan de weinigen
die ik noem en niet aan de velen die ik niet noem.

Kathodes
In een elektronenbuis, onverschillig of het een gelijkrichter, een versterker, een
zendbuis of een kathodestraalbuis is, bewegen de elektronen zich in het vacuüm
onder invloed van elektrische velden voortgebracht door hun medeëlektronen
(ruimtelading) en door elektroden, en van magnetische velden opgewekt door
magneten en spoelen. Maar hoe komt men aan die elektronen? Binnen in een
metaal kunnen elektronen zich ook min of meer vrij bewegen, maar ze worden in
het metaal vastgehouden door een aantrekkende elektrische potentiaal. Hoe krijgen
we ze toch uit het metaal? Er bestaan daarvoor een aantal methodes. Men kan een
sterk elektrisch veld aanleggen en ze eruit trekken. Dat is inderdaad mogelijk en
men spreekt dan van koude emissie. Dat verschijnsel is wel in sommige speciale
buizen toegepast maar het is slechts in weinig gevallen bruikbaar. Vaak is koude
emissie storend: ze kan aanleiding geven tot ongewenste ontladingen in buizen die
worden gebruikt bij hoge spanning, zoals röntgenbuizen.
We kunnen licht op het metaal laten vallen en als de golflengte kort genoeg is
(voor ieder metaal bestaat er een bovenste grens),
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dan komen er elektronen naar buiten. Het mechanisme is ruwweg als volgt: een
elektron absorbeert een lichtquantum en krijgt daardoor voldoende kinetische energie
om uit het metaal te springen. Dit fotoelektrisch effect is belangrijk omdat men
daarmee licht kan omzetten in een elektrische stroom en het wordt gebruikt in allerlei
soorten van meet- en regelapparatuur, maar het is geen praktische manier om aan
elektronen in een elektronenbuis te komen.
Als snelle elektronen op een metaal vallen kunnen ze door botsing een deel van
hun energie overdragen aan elektronen in het metaal en sommige zullen uit het
metaal worden geworpen. Dat noemt men secondaire emissie. In sommige gevallen
geeft één invallend elektron aanleiding tot meer dan één secondair elektron; dan
spreekt men van elektronenvermenigvuldiging (electron multiplication). Ook dit
verschijnsel wordt toegepast in meettoestellen, maar het is geen praktische methode
om voldoende elektronen in een radiobuis te krijgen.
Elektronen kunnen ook worden uitgezonden wanneer een geioniseerd atoom bijvoorbeeld een atoom waaraan men één elektron heeft onttrokken - op een metaal
valt. Dat gebeurt in gasontladingen en zo werden de elektronen ontdekt, maar omdat
ik het wil hebben over vacuümbuizen hoef ik er niet nader op in te gaan.
Ten slotte is er ook nog thermionische emissie. Wanneer we een metaal verhitten
krijgen de elektronen meer energie. Zowel de gemiddelde energie als de spreiding
in energie nemen toe, en een deel van de elektronen krijgt genoeg energie om uit
het metaal te ontsnappen. Dat is de manier om elektronen in het vacuüm te krijgen,
die in vrijwel alle elektronenbuizen wordt toegepast.
Edison heeft waargenomen dat men uit een gloeiende draad een stroom door
vacuüm kan trekken. De thermische emissie is nader onderzocht door O.W.
Richardson (1879-1959) en door I. Langmuir (1881-1957), zowel experimenteel als
theoretisch. De quantummechanica heeft hun theorieën in kwantitatief opzicht wel
veranderd, maar in grote trekken is de beschrijving dezelfde gebleven.
Een witgloeiend gestookte wolframdraad is een bruikbare kathode, die vroeger
vaak en ook later nog weleens (bijvoorbeeld in elektronenmicroscopen) werd
toegepast, maar de hoge tempe-
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ratuur maakt dat de levensduur kort is en er zijn nog wel andere nadelen. Nu is de
energie die een elektron nodig heeft om uit een metaal te ontsnappen niet voor alle
metalen even groot en bovendien kan ze worden veranderd door oppervlaktelaagjes.
Dat kan kwalitatief - en zelfs min of meer kwantitatief - worden begrepen op grond
van een vrij eenvoudige theoretische beschouwing. Die bepaalde de richting van
uitvoerig empirisch onderzoek en daaruit resulteerden in de loop van de jaren dertig
en veertig zeer efficiënte oxyde-kathodes. Zulke kathodes kunnen bestaan uit een
buisje van nikkel dat wordt verhit door een inwendig spiraaltje. De buitenkant van
dit buisje wordt bedekt met een dun laagje van een pasta van bariumcarbonaat
(veelal gemengd met strontiumcarbonaat). Terwijl de buis wordt leeggepompt wordt
de kathode verhit en de carbonaten worden ontleed. Wat overblijft is een laagje van
barium- en strontiumoxyde. Bij een activeringsproces wordt dat laagje gedeeltelijk
verder ontleed door elektrolyse en het uiteindelijk resultaat is een buisje van nikkel
bedekt met een poreuze, fijnkorrelige laag van barium- en strontium-oxyde, waarbij
de oppervlakte van de korrels weer gedeeltelijk is bedekt met een heel dun laagje
barium. Ook in de korrels kan een overschot van barium aanwezig zijn. We worden
hier geconfronteerd met een situatie die in de industrie veel voorkomt. De
grondbeginselen zijn wel duidelijk, maar het gedrag van de kathode hangt af van
kleine details van korrelstructuur, van oppervlaktestructuur, van de hoeveelheid
barium aan het oppervlak en binnen in de korrels. Geleidelijk aan wordt de
samenstelling en de werkwijze proberenderwijs geoptimaliseerd en ten slotte komt
men tot een aantal fabricagevoorschriften die voortaan nauwkeurig worden gevolgd,
hoewel het heel goed kan zijn dat een deel ervan puur bijgeloof is. Het is niet te
verwonderen dat er van tijd tot tijd in de fabriek een emissiecrisis voorkwam en
soms werd het Natuurkundig Laboratorium dan te hulp geroepen. Zo werd een keer
gevonden dat minieme hoeveelheden chloor een kathode kunnen vergiftigen.
Een elektron met voldoende energie om uit het metaal te komen zal in de buurt
van het oppervlak blijven en zou weer gevangen kunnen worden als het niet door
een elektrisch veld wordt weggetrokken. De verzadigingsstroom wordt bereikt
wanneer alle elektronen die uit het metaal komen worden afgevoerd. Bij
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gewone radiobuizen is de stroom altijd veel kleiner dan de verzadigingsstroom en
als men zou proberen de verzadigingsstroom te trekken, dan zou de kathode het
algauw begeven door oververhitting of door te ver gaande elektrolyse. Nu had men
voor gewone radiobuizen geen behoefte aan grote stroomdichtheden, maar dat had
men wel voor microgolfbuizen, voor de speciale buizen die men gebruikte in
radarinstallaties en in straalzenders. Daarom zocht men naar methodes om de
stabiliteit en het geleidingsvermogen van de oxydelaag te verbeteren. Er werden
grote aantallen betrouwbare buizen gemaakt maar de procédés bleven wat
‘alchemistisch’. Een collega bij een van de toonaangevende Amerikaanse fabrikanten
van microgolfbuizen vertelde me eens het volgende amusante verhaal. Ze hadden
een bepaald type buis al een tijd lang met succes gefabriceerd toen ze
emissieproblemen kregen. Ze haalden er een consultant bij en die liep het hele
fabricageproces zorgvuldig na, en vroeg hun ten slotte hoe ze de metalen onderdelen
ontgasten. Toen ze hem vertelden dat ze dat in vacuüm deden meende hij dat hij
de oorzaak van hun problemen had gevonden. Je moet ontgassen in zuivere
waterstof, zei hij. Ze volgden zijn raad op en de kathodes deden het weer uitstekend.
Een jaar later kregen ze weer moeilijkheden. Ze haalden dezelfde consultant erbij.
Die keek weer alles zorgvuldig na, controleerde of ze nog steeds in zuivere waterstof
ontgasten en wist er verder ook niets op. Ten einde raad haalden ze er een andere
consultant bij. Die ontdekte algauw wat er mis was. Ze moesten in vacuüm ontgassen
en zeker niet in waterstof. Ze volgden zijn raad op, en maakten weer uitstekende
buizen. ‘En als we ooit weer last krijgen dan weet ik wat we moeten doen,’ zei mijn
collega. ‘Dan halen we de eerste consultant er weer bij.’
In het Philipslaboratorium werd veel werk gedaan dat beoogde de details van de
oxydekathode beter te begrijpen. Dat werk had succes, maar nog meer succes had
een poging de situatie te vereenvoudigen. Het oorspronkelijke denkbeeld was dat
men wilde proberen de oxydelaag helemaal kwijt te raken en als kathodemateriaal
een legering te gebruiken die barium bevatte. Een vaste oplossing van barium in
koper had wel goede elektronenemissie, maar er dampte zoveel barium uit dat er
in de praktijk niets mee kon worden gedaan. Toen kwam de heer Lemmens erbij.
H.J. Lemmens (geboren 13 januari 1906) was baas van de glas-
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blazerij en van de buizenwerkplaats van het laboratorium. Hij was een man zonder
theoretische kennis maar hij had veel ervaring, was handig en vindingrijk en was
ook een goed organisator. Ik kreeg zelden klachten over hem te horen, noch van
zijn ondergeschikten, noch van zijn ‘klanten’ in het laboratorium, en dat zegt nogal
wat, want als een onderzoek niet naar wens loopt - en dat doet het meestal niet dan worden de werkplaatsen graag als zondebok gekozen. Hij was energiek,
opvliegend, en nam geen blad voor de mond. Hij was allerminst een kleine, zuinige
burgerman: zoals veel mensen in het Zuiden van ons land had hij iets van een ‘grand
seigneur’. Toen hij een keer een flinke bonus had gekregen voor zijn uitvindingen
nodigde hij prompt zijn hele werkplaats uit op een avondfeest waar hij ze onthaalde
op gebraden haantjes en rijkelijk bier. Hij had echter niet gedacht aan de
inkomstenbelasting zodat hij later wat vast kwam te zitten, dus we hebben nog een
aanvullende bonus moeten uitkeren. Een van zijn beste eigenschappen was dat hij
bereid was te luisteren naar lieden met grotere theoretische kennis. Niet zo maar
naar iedereen die een academische titel had: hij wist zijn adviseurs goed te kiezen.
Hij overleed op 9 juni 1963: hij was met zijn brommer de weg naar Den Bosch
plotseling overgestoken, op twee manieren een slachtoffer van zijn werk. Hij had
een oog verloren bij een bedrijfsongeval zodat hij naar links minder zag en, zoals
zijn weduwe later zei, hij lette nooit goed op in het verkeer: hij zat altijd over zijn
uitvindingen te denken.
Lemmens wist dat er poreus wolfraam bestond. Stukken wolfraam verkregen door
sinteren van poeder zijn als vloeipapier en hij wilde die kleine poriën vullen met
carbonaat. Ik heb zo'n gevoel dat voor hem dat hetzelfde moet zijn geweest als een
legering, want hij had geen idee van atomen en hun afmetingen. Ook praatte hij
altijd over carbonades in plaats van over carbonaten. Hij probeerde dus poreus
wolfraam te impregneren met ‘carbonades’ maar dat was geen succes. Het
koolzuurgas dat bij de ontleding van de carbonaten vrijkwam maakte dat het wolfraam
uiteen werd gedrukt. Toen had Lemmens een eigenaardig idee, dat waarschijnlijk
niet zou zijn opgekomen bij iemand die de zaak theoretisch bekeek. ‘Als ik de
carbonaten niet in het wolfraam kan onderbrengen, dan maar erachter.’ En hij stopte
een pastille van carbonaat in een klein kamertje waarvan de voorkant uit poreus
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wolfraam bestond; de andere wanden waren van molybdeen. Een verhittingsspiraal
bevond zich achter de achterwand. En dit geval, later bekend als L-kathode - werkte.
De carbonaten werden ontleed, de oxydes werden gereduceerd en gaven barium
af. Dat diffundeerde door het wolfraam en zorgde voor een oppervlaktelaagje aan
de voorkant, dat kon worden aangevuld als het verdampte. Dat poreuze wolfraam
werkte net als de pit in een goede ouderwetse petroleumlamp. En zo hadden we
dan een kathode met een metallisch oppervlak, die met nauwe toleranties kon
worden vervaardigd en waar men grote stromen uit kon trekken. Er was wel wat
bariumverdamping, maar dat was in vele gevallen niet zo bezwaarlijk en de laag
werd voortdurend aangevuld.
In de Verenigde Staten noemde men later alle kathodes die op een dergelijke
wijze hun bariumlaagjes vernieuwen dispenser cathodes.
Nu was daarmee de ontwikkeling nog niet afgelopen. De North American Philips
Laboratories hebben daar veel toe bijgedragen. Ik zal de verleiding weerstaan te
beginnen met een uiteenzetting over de precieze relaties tussen Philips Eindhoven
en North American Philips, want wat de organisatie van ondernemingen betreft ben
ik allerminst deskundig en de zaak is wel duidelijk, maar niet zo eenvoudig. Voor
mij was het voldoende te weten dat North American Philips geen filiaal van Eindhoven
was en dat ik daarom geen enkel formeel recht had te beslissen over het programma
van hun laboratorium, maar dat er contracten waren waardoor de twee firma's over
elkaars octrooien en know-how konden beschikken. Dus was het wel nuttig samen
over programma's te praten ten einde nutteloze duplicatie te vermijden en elkaar te
steunen. Welnu, dit Amerikaanse Philipslaboratorium zocht systematisch naar andere
bariumverbindingen dan carbonaat om te gebruiken bij de L-kathode en vonden dat
barium-calcium-aluminaat (5BaO.3CaO.2Al2O3) de beste keuze was. Deze stof kan,
gemengd met wolfraampoeder, als een pastille achter de poreuze wolfraamschijf
worden geplaatst zoals in de oorspronkelijke L-kathode, maar de schijf kan er ook
mee worden geïmpregneerd, zoals in de eerste pogingen van Lemmens.
Daarna kwam weer een interessante verbetering uit Eindhoven. Als de kathode
bij lagere temperatuur zou werken, dan zou de bariumverdamping afnemen en de
levensduur van de kathode
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zou langer worden. Dat zou echter alleen mogelijk zijn wanneer de elektronen minder
energie nodig zouden hebben om het metaal uit te komen, in technische termen,
wanneer de uittreepotentiaal zou kunnen worden verlaagd. Een eenvoudige
theoretische overweging van een van onze chemici, Dr. Zalm, maakte het plausibel
dat de uittreepotentiaal van een met een dun laagje barium bedekt metaal des te
langer zou zijn, naarmate de uittreepotentiaal van het onbedekte metaal hoger was.
Een wat paradoxaal schijnende conclusie, maar ze werd door het experiment
bevestigd. Met een dun laagje osmium op het wolfraam werkt een dispenser-kathode
al bij een honderd graden lagere temperatuur dan een ‘normale’ dispenser-kathode.
Deze met osmium bedekte dispenser-kathodes zijn vrijwel ideale kathodes wanneer
een lange levensduur bij grote stroomdichtheid wordt verlangd.
De kunst elektronenbuizen te maken voor het opwekken van radiogolven met
zeer korte golflengte (< 10 cm) was gedurende de oorlog met sprongen
vooruitgegaan: dergelijke buizen waren essentieel voor radar. Het is geen wonder
dat Philips nog jaren na het einde van de oorlog een duidelijke achterstand had ten
opzichte van Amerikaanse en Engelse concurrenten. De nieuwe kathode stelde ons
*
in staat een aantal buizen te maken waardoor we weer meetelden.
Van bijzonder belang waren triodes voor golflengtes onder de tien centimeter. In
principe waren het normale triodes met een kathode, een rooster en een anode,
maar ze hadden een vlakke in plaats van een cylindrische geometrie, de afstand
tussen rooster en kathode was heel klein en het rooster was gewonden met zeer
dun draad; ook werkten ze bij grote stroomdichtheid. Dank zij deze buizen kon een
Franse onderneming uit de Philipsgroep belangrijke orders in de wacht slepen voor
televisiestraalzenders.
Het laboratorium heeft later geprobeerd uit dit type buis alles te halen wat erin
zat. Bij een ontwerp dat nooit is klaargekomen wilde men een rooster gebruiken
met draad van tweeëneenhalve micron, dat is één vierhonderdste van een millimeter.
Ik ging weleens kijken bij de instrumentmaker die de roostertjes moest wik-

*

We konden onder andere reflexklystrons maken voor golflengtes van vier en van twee
millimeter en hebben een tijd lang zelfs een kleine fabricageafdeling in het laboratorium gehad.
Deze buizen waren zeer in trek bij onderzoekers op het gebied van de microgolfspectroscopie.
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kelen en dan moest ik altijd denken aan Andersens sprookje over de kleren van de
keizer. Daar beweren oplichters dat ze prachtige kleren aan het weven zijn, maar
wie ongeschikt is voor zijn functie kan ze niet zien. In ons geval kon je het weefsel
ook niet zien, competent of niet competent. Maar in tegenstelling tot de keizer bleven
de roosters niet naakt.

Magnetische materialen
Reeds de oude Grieken kenden het verschijnsel magnetisme. Het wordt door Plato
vermeld in een van zijn dialogen en, natuurlijk, door Aristoteles. Lucretius in zijn De
Rerum Natura wijdt er bijna tweehonderd regels aan. De beginwoorden van dit deel
van zijn werk zijn: ‘In dit soort zaken moeten eerst vele beginselen worden vastgelegd
9
voordat je het ding zelf kunt verklaren.’ Deze woorden zijn vandaag nog even
toepasselijk: een lange inleiding zou noodzakelijk zijn als ik de details van de theorie
van het magnetisme werkelijk zou willen uitleggen. Dat zal ik dus maar niet doen,
al is het ook mooie natuurkunde.
Iedereen heeft vroeger of later wel eens met magneten gespeeld. Iedereen kent
ook het magnetisch kompas, dat tegen het einde van de middeleeuwen in gebruik
kwam (de Chinezen kenden het eerder dan wij). Toch zullen zelfs goed onderrichte
fysici en ingenieurs zich vaak niet volledig rekenschap geven van het grote veld van
toepassingen van dit merkwaardige verschijnsel.
Sinds de vroegste tijden heeft men verband willen leggen tussen magnetisme,
magie en occultisme, en ook tussen magnetisme en medicijnen. Ernstige
geneeskundigen geloofden in de invloed van magneetvelden op het menselijk gestel;
kwakzalvers en oplichters zagen hier zeer lonende kansen. Dat soort van
toepassingen zal ik buiten beschouwing laten: ze maakten geen deel uit van ons
werkprogramma.
Permanente magneten worden gebruikt in luidsprekers, in kleine dynamo's
(bijvoorbeeld rijwieldynamo's), en ze zorgen voor het magneetveld voor magnetrons,
de buizen die radarsignalen uitzenden. Ze kunnen worden gebruikt om dingen
tijdelijk vast te houden: tekeningen, kalenders of pin-up girls op stalen kasten, en
noodverlichting op auto's, voor allerlei soorten van magnetisch speelgoed en
natuurlijk - in kleine hoeveelheden maar wel belangrijk - voor kompassen. Dan zijn
er ‘zachte’ magnetische ma-
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terialen. Die worden magnetisch in een uitwendig magneetveld, dat kan worden
opgewekt door een permanente magneet of door de elektrische stroom in een spoel,
maar hun magnetisatie verdwijnt zodra het uitwendig veld wordt weggenomen.
Transformatorkernen en de antennestaafjes in draagbare radio's horen tot deze
categorie. In niet al te sterke magneetvelden is de magnetisatie evenredig met de
veldsterkte; bij veel toepassingen werkt men in dit lineaire gebied. In sterke
uitwendige velden neemt de magnetisatie niet meer toe. Ook van dat
verzadigingsverschijnsel bestaan toepassingen. Het magnetische materiaal op de
band van een bandopnemer wordt gebruikt als semi-permanent materiaal. De snel
in de tijd wisselende elektrische stroom die het geluid of beeld representeert wordt
geregistreerd als magnetisatie van de korreltjes op de band. Deze registratie is
duurzaam, is permanent zolang er geen aanzienlijke magneetvelden bijkomen, maar
we weten allemaal dat de registratie door voldoende sterke magneetvelden van
hoge frequentie geheel kan worden ‘uitgewist’. Ook de ringetjes in
computergeheugens worden semi-permanent gebruikt. (Misschien zou ik hier
‘werden’ in plaats van ‘worden’ moeten schrijven, want na vele jaren trouwe dienst
raken de magnetische ringetjesgeheugens uit de mode.)
Magnetische materialen kunnen van zeer uiteenlopende chemische samenstelling
zijn, het kunnen metaallegeringen zijn of nietmetallieke verbindingen, en in het
Philipslaboratorium werden allerlei magnetische stoffen onderzocht. In 1937 werd
een mooi resultaat bereikt met Ticonal, een legering van ijzer met nikkel, cobalt,
aluminium en titanium; ongeveer dezelfde legering wordt in de Verenigde Staten
Alnico genoemd. Men vond namelijk dat het ‘prestatiegetal’ (figure of merit), het
getal dat een maat is voor de prestaties van de magneet (voor deskundigen: de
waarde van BHmax), met een factor drie kan worden vergroot door het materiaal
uitgaande van een hoge temperatuur af te koelen in een magneetveld. Het was een
zuiver empirische vondst. Pas na de oorlog hebben we ingezien waar dit verschijnsel
op berustte - we hadden daar een elektronenmicroscoop voor nodig - en toen hebben
we de prestaties van permanente magneten nog verder kunnen opvoeren door
ervoor te zorgen dat alle kristallieten waaruit een dergelijke legering bestaat,
ongeveer dezelfde oriëntatie hebben. Daarmee werd een factor 1,6 gewonnen. Dit
betekent dat men
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voor bepaalde toepassingen zes keer minder Ticonal nodig heeft dan vóór deze
vindingen het geval was.
De belangrijkste bijdrage van Philips lag echter op het gebied van oxydische
verbindingen van elementen uit de ijzergroep. Daar wil ik het wat uitvoeriger over
hebben.
Zuiver ijzer is een goed magnetisch zacht materiaal. Toch zou een transformator
met een massieve kern van zuiver ijzer het erg slecht doen voor wisselstroom van
vijftig Hertz en bij hogere frequenties zou er van de werking niets overblijven. Dat
komt door de wervelstromen die door het wisselende magneetveld worden opgewekt.
In de sterkstroomtechniek wordt die moeilijkheid ondervangen door een ijzerlegering
met hogere weerstand dan die van zuiver ijzer te gebruiken en vooral door de
transformatorkernen op te bouwen uit dunne van elkaar geïsoleerde plaatjes, door
hem te lamineren. Bij hoge frequenties halen dergelijke maatregelen niet voldoende
uit. Daar moest men zijn toevlucht nemen tot poederkernen: ijzerpoeder is daar
ingebed in een plastic. Het zou veel gunstiger zijn wanneer men een isolerende stof
zou kunnen vinden met goede magnetische eigenschappen. Dan zou men met
massieve kernen kunnen werken; lamineren (of verpoederen) zou overbodig worden.
Dat was het doel dat door Holst duidelijk werd geformuleerd en dat door J.L. Snoek
en anderen werd nagestreefd.
Er bestond een aanknopingspunt. De oudst bekende permanente magneet was
de zeilsteen. Die bestaat uit magnetiet, een mineraal met de chemische formule
Fe3O4. Nu is deze stof zelf onbruikbaar, ze is niet magnetisch zacht en ze heeft een
vrij groot geleidingsvermogen. Maar de formule kan ook worden geschreven als
FeO.Fe2O3. Daaruit zien we dat een op de drie ijzeratomen tweewaardig is, twee
op de drie zijn driewaardig. Ook uit de met röntgenstralen vastgestelde kristalstructuur
blijkt dat er in deze verbinding twee soorten ijzeratomen voorkomen. Nu kan men
andere ferrieten gaan onderzoeken, verbindingen van het type MeO. Fe2O3 waarbij
Me een of ander tweewaardig metaal is, of eventueel een mengsel van metalen.
Onder dergelijke materialen werden bruikbare gevonden, om te beginnen
hoofdzakelijk door proberen en schiften. Later werden de experimenten ondersteund
door een beter inzicht in de samenhang tussen de magnetische eigenschappen en
de rangschikking van de atomen in het
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kristalrooster, die met behulp van röntgendiffractie werd vastgesteld. Daarbij werd
dankbaar gebruik gemaakt van de theoretische beschouwingen van de Franse
natuurkundige (en latere Nobelprijswinnaar) Louis Néel, die van zijn kant de
Philipsresultaten als bevestiging van zijn overwegingen kon aanhalen. De materialen
worden gemaakt door sinteren, hebben een fijnkorrelige structuur, en worden zowel
vanwege hun bereidingswijze als vanwege hun uiterlijk wel ‘zwarte keramiek’
genoemd. De naam ‘ferroxcube’ - hij werd bedacht door Snoek - werd ingevoerd
als merknaam, maar is bijna tot soortnaam geworden. Snoek keek wel wat beteuterd
toen hij op een dag op zijn bureau een bouillonblokje vond, dat iemand daar stiekem
had neergezet, en waar Veroxcube op stond, wat de indruk moest wekken dat het
uit echt (veritable) ossevlees was gemaakt. Of dat werkelijk zo was is twijfelachtig;
ferroxcube bevat wel echt ijzeroxyde.
Deze ferrieten worden op ruime schaal toegepast en het werd op den duur mogelijk
om voor bepaalde toepassingen ferrieten ‘op maat’ te maken. Bijvoorbeeld voor
*
geheugenringetjes. Een ferrietringetje kan in de ene of in de andere tangentiele
richting gemagnetiseerd zijn en de magnetisatie kan van de ene naar de andere
richting worden omgeklapt door middel van een stroomstoot in een door het ringetje
gestoken draad. Zo kan men in één ringetje één bit informatie vastleggen.
Magnetisatie rondlopend in de richting van een klok zou als ‘ja’ of als 1 kunnen
gelden, magnetisatie tegen de klok in als ‘nee’ of als 0. In grote computers worden
(of liever werden) duizenden van zulke ringetjes met de bijbehorende draden
gecombineerd tot matjes, waarvan dan weer vele werden gebruikt. Een
‘geheugenfabriek’, bijvoorbeeld die van North American Philips, maakte op mij altijd
een merkwaardige indruk. Aan de ene kant van de fabriek, de zwarte kant om zo
te zeggen, werd een beter soort roest vermengd met andere laag bij de grondse
stoffen, gemalen, in de juiste vorm geperst en in grote ovens verhit. Zo op het gezicht
een wat knoeierig, hoewel in werkelijkheid vrij nauwkeurig procédé. In de andere
helft van de fabriek zaten dames met goed verzorgde handen onder begeleiding
van een zacht muziekje gekleurde draden door ringetjes te rijgen en ze tot matjes
te weven: een soort van geperfectioneerd

*

Jammer genoeg is het denkbeeld ferrietringetjes als geheugen te gebruiken niet uit het
Philipslaboratorium afkomstig.
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Fröbelschoolwerk. Een tegenstuk van deze kleine ringetjes, met een diameter van
enkele millimeters, zijn de grote ringen met een diameter van ongeveeer een halve
meter, die werden gemaakt voor de deeltjesversnellers in Brookhaven op Long
Island bij New York en in Genève.
Een eigenaardig geval deed zich voor bij de aflevering van de ringen aan
Brookhaven. De fabriek had bepaalde specificaties gegarandeerd en volgens hun
metingen voldeed het materiaal daaraan, maar ook maar net. De metingen in
Brookhaven gaven een veel gunstiger resultaat. We stuurden een van onze beste
specialisten er opuit om de zaak te onderzoeken en hij vond dat de mensen in
Brookhaven gelijk hadden: in de Philips-metingen was een systematische fout
gemaakt. Brookhaven was blij. Het is altijd leuk het bij het rechte eind te hebben en
bovendien kregen ze een beter materiaal dan ze hadden bedongen. Ik moet er niet
aan denken wat ze zouden hebben gedacht als wij te gunstige waarden hadden
opgegeven. Nu kon hun conclusie alleen maar zijn dat we dom maar eerlijk waren.
Bij het schrijven van dit boek en bij het maken van deze Nederlandse bewerking
werd ik telkens weer geconfronteerd met vertaalproblemen. Die kunnen ook in het
zakenleven een rol spelen en een grappig voorbeeld daarvan deed zich voor in
verband met ferroxcube.
Philips had een Amerikaanse firma die naar onze mening inbreuk maakte op onze
octrooien, een proces aangedaan. De zaak was zorgvuldig voorbereid en een van
de scheikundigen van het Laboratorium zou meegaan met onze juristen en
octrooimensen als deskundige. Kort voor zijn vertrek las hij, om zijn voorbereiding
te voltooien, een verhaal van Ellery Queen. Opeens begon hij zich zorgen te maken:
Ellery en zijn vader woonden in een brownstone. Waar was hij dat woord eerder
tegengekomen? Dat moest in een van de Philips-octrooien zijn geweest. Hij ging
de zaak na, en hier is wat hij vond. In het Nederlands heet mangaandioxyde
bruinsteen, in het Duits Braunstein. In een van de Nederlandse octrooien wordt
gezegd dat het mengsel mangaan moet bevatten, bij voorkeur in de vorm van zeer
zuivere bruinsteen. In de Amerikaanse versie was dit vertaald als... brownstone en
niet als pyrolusite, de correcte vertaling. Brownstone, een roodbruine zandsteen ik neem aan dat de kleur afkomstig is van
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ijzeroxyde - is bepaald geen geschikte bron van zuiver mangaan! Toen keek hij in
de meest bekende Nederlands-Engelse woordenboeken en vond dat die stuk voor
stuk de vertaling brownstone gaven. Er volgde een koortsachtige activiteit.
Woordenboeken werden verzegeld en verklaringen werden onder ede afgelegd dat
deze woordenboeken op Nederlandse kantoren algemeen werden gebruikt. Maar
het was alles niet nodig geweest. Niemand had de fout ontdekt en de zaak is voor
het proces begon in der minne geschikt. Toch zouden de woordenboekmakers iets
ter verdediging van hun foute vertaling kunnen aanvoeren. De Oxford-Dictionary
geeft één citaat uit een scheikundeboek uit 1875: ‘hyperoxide of manganese or
brownstone’ en een Duits-Engels woordenboek uit 1859 geeft ook Braunstein =
brownstone. Blijkbaar hebben Engelse chemici, die sterk onder de invloed stonden
van hun Duitse collega's, een tijd lang inderdaad het woord brownstone gebezigd
als vertaling van Braunstein. Dat taalgebruik is in Engeland verdwenen, in de
Verenigde Staten heeft het woord een totaal andere betekenis, maar de oude traditie
leeft voort in de Nederlandse woordenboeken.
Er bestaat nog een ander soort ferrieten, de zogenaamde hexaferrieten,
verbindingen van het type MeO.6Fe2O3 die toevallig ook een hexagonale
kristalstructuur hebben. Sommige hexaferrieten zijn goed als permanente magneten,
vooral BaO.6Fe2O3. Die verbinding staat in Europa te boek als ferroxdure, in de
Verenigde Staten als magnadure. Het eerste proefstukje van dit materiaal werd per
ongeluk gemaakt. Een assistent had de opdracht gekregen een preparaat van een
bepaalde samenstelling te maken waarvan men zeker mocht verwachten dat het
een soort ferroxcube zou zijn. Bij het herleiden van de chemische formule die hij
had opgekregen tot grammen van de te gebruiken grondstoffen maakte hij
rekenfouten. Het resultaat was een hexaferriet en een permanente magneet.
Natuurlijk had dit eerste preparaat nog niet de optimale samenstelling. Het
fasediagram werd vastgesteld, de kristalstructuur werd bepaald, de magnetische
eigenschappen werden nauwkeurig gemeten. Dat neemt niet weg dat al dat werk
wel nuttig was om de zaak af te ronden, maar dat de eerste stap een weegfout was.
Voor een overtuigd voorstander van fundamenteel onderzoek is dat wel wat
beschamend.
Als magneet kan ferroxdure niet tegen ticonal op, maar het is
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veel goedkoper en bevat geen zeldzame elementen. Het heeft een vrij lage
verzadigingsmagnetisatie, maar een zeer hoge coërcitiefkracht, en dat maakt het
bijzonder geschikt voor magnetisch speelgoed. Mijn vriend en collega G. Rathenau,
een zeer consciëntieus man, wilde daarom zeker weten dat het niet vergiftig was.
Het werd in grote doses aan konijnen gevoerd zonder schadelijke gevolgen.
Overigens heeft men mensen ook wel eens ferriet laten slikken, vermengd met de
bariumpap die als contrastmiddel wordt gebruikt bij het röntgenonderzoek van de
ingewanden. Men kan dan met behulp van een permanente magneet die darmen
wat heen en weer trekken. Voor zover mij bekend is de methode niet op grote schaal
toegepast, hoewel ze me redelijker voorkomt dan een geneesmethode voor
10
liesbreuken die door Ambroise Paré wordt beschreven: ‘Een zeker chirurg aan wie
men vertrouwen mag hechten, heeft me verteld dat hij vele kinderen als volgt heeft
genezen. Hij wrijft zeilsteen tot een fijn poeder, en geeft dat in met pap, en dan
smeert hij de lies in met honing op de plaats waar de darm naar buiten kwam, en
bestrooit die dan met fijn ijzervijlsel. Hij diende dit soort geneesmiddel toe gedurende
tien of twaalf dagen...’
Wat ik over magnetische materialen heb verteld is schetsmatig en oppervlakkig.
Ik vrees dat het geen ware indruk geeft van al het werk dat werd gedaan, van de
talloze preparaten die werden gemaakt en onderzocht, van de vele metingen die
zich uitstrekten over een groot frequentiegebied, van de röntgenanalyses en de
bepaling van kristalstructuren, van theoretische modellen en hun experimentele
toetsing, maar ik moet het er bij laten en lezers die zich werkelijk voor deze details
11
interesseren, verwijzen naar de vakliteratuur.

Beeldtransformatoren en camerabuizen
Ik heb al verteld dat Holst, samen met M.C. Teves (en ook met J.H. de Boer) een
pionier was op het gebied van beeldtransformatoren. Laat ons nu de grondbeginselen
daarvan wat nader bekijken. Het oog van de mens kan infrarode straling niet
waarnemen (juist daarom werd die straling infrarood genoemd). Maar een infrarood
quantum kan wel een elektron vrijmaken uit sommige metalen, in het bijzonder uit
zilver wanneer dit met een dun laagje cesium is bedekt. Overigens is het prepareren
van goede
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fotokathodes alweer een wat ‘alchemistisch’ procédé: de theoretische achtergrond
is voldoende voor een globaal begrip maar niet voor het vaststellen van
fabricagevoorschriften. Als een elektron uit een fotokathode is vrijgemaakt, kan het
door een elektrisch veld worden versneld; als het dan terechtkomt op een
fluorescerende laag, zal een aantal lichtquanta worden uitgezonden. Zo geeft één
geabsorbeerd infrarood quantum aanleiding tot de emissie van meer dan één
zichtbaar quantum. Als nu het verloop van het elektrische veld zodanig is dat de
elektronen die op het fluorescentiescherm vallen een afbeelding vormen van de
fotokathode, dan zal een infrarood ‘prentje’ dat op de fotokathode wordt
geprojecteerd, worden omgezet in een zichtbaar prentje op het fluorescentiescherm.
In het Natuurkundig Laboratorium werd dit principe gerealiseerd in bevredigend
werkende buizen, maar voor zover ik weet - ik was toen nog niet bij Philips - is het
vóór de oorlog niet tot fabricage gekomen. Gedurende de tweede wereldoorlog
werden vooral in de Verenigde Staten veel van dit soort buizen gemaakt.
Na de oorlog kreeg Philips militaire opdrachten dergelijke buizen te maken en er
werd een vorm van elektrodes gevonden die een betere afbeelding van kathode op
anode gaf. De zaak werd aanvankelijk als uiterst geheim beschouwd; zelfs het feit
dat dergelijke buizen werden gemaakt mocht niet uitlekken. Dat was soms weleens
wat lastig. Deze buizen konden namelijk goed te pas komen bij proeven over
halfgeleiders, maar op het Natuurkundig Laboratorium mochten we de Philips-buizen
niet gebruiken zonder prohibitieve veiligheidsmaatregelen. Gelukkig konden
sniperscopes worden gekocht als war-surplus en die hebben we toen maar gebruikt.
Dat werd althans gezegd, en iedereen was tevreden.
Er waren in die dagen nog maar weinig auto's in Nederland en de treinverbindingen
waren ook nog lang niet op peil. Er waren dus veel lifters en men had automobilisten
officieel gevraagd dienstplichtigen met weekeinde-verlof mee te nemen. Ik heb er
heel wat vervoerd en vond het erg leerzaam. Zo nam ik een keer een jongeman
mee die op weg was van Amsterdam naar Middelbeers. ‘Wat zal ik blij zijn als ik
thuis ben,’ zei hij ‘want wat kan een mens op zaterdag en zondag in Amsterdam
beginnen.’ Ik was het met hem eens dat vergeleken met Amsterdam Middelbeers
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veel meer te bieden heeft. Maar nu de beeldtransformatoren. Een van mijn
passagiers legde me uit dat ze soms veel plezier hadden in de duinen. Dan zetten
ze een gebied af met rode vlaggen en gingen op konijnenjacht. Maar nu hadden ze
iets nieuws. Geweren met een bijzonder soort kijker, die kijkers maakten ze bij
Philips, en zoeklichten die onzichtbaar licht uitstraalden, hij meende haast dat het
infrarood heette. En nu konden ze konijnen schieten in het donker. Prachtige sport.
Ik heb onze veiligheidsdienst maar niet op de hoogte gebracht van dit gesprek.
M.C. Teves werkte nog op het Natuurkundig Laboratorium maar hij werkte niet
aan dit militaire project. Hij maakte echter wel degelijk gebruik van zijn vroegere
ervaring: hij maakte een röntgenbeeldversterker. Er bestonden twee methodes van
röntgendiagnostiek: fotografie en fluorescopie (ook wel doorlichting genoemd). Het
nadeel van fotografie is dat men altijd moet wachten totdat de film is ontwikkeld;
vooral tijdens operaties is dat hinderlijk. Ook krijgt men geen beweging te zien.
Hoogstens kan men een aantal foto's kort na elkaar nemen. Het nadeel van
fluorescopie (dat wil zeggen het bekijken van een fluorescentie-scherm) is dat de
patiënt een vrij hoge dosis röntgenstralen krijgt, zelfs wanneer de intensiteit van de
röntgenstralen en daarmee de helderheid van het beeld op het scherm zo zeer
wordt gereduceerd dat een waarnemer zich lange tijd moet adapteren voor hij wat
ziet. Die waarnemer zal dus niet een chirurg zelf kunnen zijn. De
röntgenbeeldversterker vergroot de helderheid van het fluorescentiebeeld op de
volgende manier. (Ik beschrijf de methode die oorspronkelijk in het Natuurkundig
Laboratorium werd uitgewerkt en die jarenlang in de fabriek werd toegepast, maar
die zo langzamerhand wel verouderd is, al zijn de grondbeginselen hetzelfde
gebleven.) Er wordt een fluorescentiescherm gemaakt door een geschikt
fluorescerend poeder in te bedden in silicon-kunststof. Die wordt in een
vacuümomhulling geplaatst en ontgast. Siliconkunststof verdraagt de daarvoor
nodige hoge temperatuur. Een doorzichtige fotokathode wordt nu op dit scherm
aangebracht. Eén röntgenquantum dat in het scherm wordt geabsorbeerd maakt
dat een aantal zichtbare quanta worden uitgestraald. Ongeveer tien procent van
deze quanta maakt een elektron vrij. Deze elektronen worden versneld met een
spanning van vijfentwintig kilovolt en vormen op een tweede fluorescentiescherm
een afbeelding
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van de fotokathode. De totale hoeveelheid licht die door het tweede scherm wordt
uitgezonden is ongeveer vijftien keer zo groot als de hoeveelheid die door het eerste
scherm wordt uitgezonden. Maar dat is nog niet alles. Een veel grotere winst in
helderheid word bereikt doordat de oppervlakte van het tweede fluorescentiescherm
tachtig maal kleiner is dan die van het eerste scherm. De totale winst in helderheid
is ongeveer een factor 1200. Mede dank zij de beeldversterkers kon een nieuw
tijdvak in de röntgendiagnostiek worden ingeluid: men kon niet alleen statische en
anatomische waarnemingen doen, maar ook dynamische en fysiologische. Zo werd
bijvoorbeeld hartcatheterisatie waarvan de mogelijkheid al in 1929 door Forssmann
was bewezen en die door Cournand en Richards werd uitgewerkt tot een klinische
methode, pas veilig en handzaam door het gebruik van een beeldversterker.
Philips was niet de allereerste op dit gebied. We waren wel onafhankelijk van
anderen begonnen, maar Westinghouse heeft enkele maanden eerder dan wij een
röntgenbeeldversterker gedemonstreerd, die was ontworpen door J.W. Coltman. In
principe waren de twee buizen analoog, maar ik meen te mogen zeggen dat onze
apparatuur beter was aangepast aan de wensen van de röntgenologen. Daarover
was voortdurend van gedachten gewisseld, onder andere met de eigen medische
dienst van Philips. Ook had de optische groep van het Laboratorium geholpen
geschikte optiek te vinden om het uiteindelijke fluorescentiebeeld te bekijken. Toch
heb ik me erover verwonderd dat Westinghouse ons later niet heeft bijgehouden.
Ze hadden nu eenmaal een kleine voorsprong. De reden heb ik pas veel later
gehoord, tijdens een kleine conferentie op Kreta. Daar ontmoette ik een fysicus die
destijds bij Westinghouse had gewerkt in de groep van Coltman. Hij vertelde dat
Westinghouse toen juist een opdracht kreeg een onderzeeër te voorzien van
aandrijving met kernenergie en alle natuurkundigen en ingenieurs die maar iets van
straling wisten werden uit hun werk gehaald voor dit grote project. Coltman bleef
bijna alleen achter. Het is wel een leerzaam verhaal: het laat zien dat het soms een
voordeel is geen overheidscontracten te krijgen.
Camerabuizen voor televisie zijn heel wat anders dan beeldtransformatoren en
beeldversterkers; ze hebben een andere functie en werken volgens andere principes.
De twee soorten buizen
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hebben gemeen dat hun functioneren afhankelijk is van de eigenschappen en vooral
oppervlakte-eigenschappen van dunne laagjes van bijzondere samenstelling. Om
die eigenschappen voldoende in de hand te houden is een uiterst zorgvuldige
fabricage vereist, nog aanmerkelijk zorgvuldiger dan voor normale elektronenbuizen
nodig is. Een zeer succesvol project van het Natuurkundig Laboratorium uit de jaren
vijftig en het begin van de jaren zestig was de ontwikkeling van het ‘plumbikon’, een
nieuwe camerabuis.
Hier kom ik alweer de door Lucretius gesignaleerde moeilijkheid tegen. Een lange
inleiding zou nodig zijn voor een werkelijke verklaring. Ik beperk me tot een korte,
als gewoonlijk onbegrijpelijk voor de leek en overbodig voor de vakman. De
televisiebeelden die we thuis zien worden op het scherm van de beeldbuis gevormd
door een elektronenstraal die het oppervlak lijn voor lijn langs loopt: in de meeste
Europese landen worden 625 lijnen vijfentwintig maal per seconde volgeschreven.
De intensiteit van de straal - en daarmee de intensiteit van het door het scherm
uitgestraalde fluorescentielicht - wordt op ieder ogenblik bepaald door het
binnenkomende televisiesignaal. In de camerabuis wordt het optische beeld eerst
omgezet in een elektrisch beeld: grote oppervlaktelading komt overeen met een
lichte plek in het optische beeld. Een elektronenstraal tast dit elektrische beeld
vijfentwintig keer per seconde af langs 625 lijnen, veegt het uit, en levert tevens het
signaal dat moet worden uitgezonden. De elektronenstralen in alle ontvangers
moeten precies synchroon lopen met de elektronenstraal in de camerabuis. Dat
wordt bereikt met synchronisatiesignalen. Al deze dingen zijn gemakkelijk gezegd,
maar vragen tamelijk ingewikkelde elektronica, en bij kleurentelevisie wordt het nog
wat ingewikkelder. Voor de fysicus is echter de belangrijkste vraag: hoe zetten we
het optische beeld om in een elektrisch beeld en wat zijn de eigenschappen van
dat elektrische beeld?
Jarenlang had RCA op dit gebied de onbetwiste leiding. Die traditie was gevestigd
door Zworykin. Vladimir Kosma Zworykin werd geboren in 1889, studeerde in St.
Petersburg (Leningrad) en in Parijs bij Langevin. In 1919, na de Russische revolutie,
kwam hij naar de Verenigde Staten. Hij werkte eerst bij Westinghouse maar toen
hij in 1929 in Rochester bij een bijeenkomst van het Institute of Radio Engineers
zijn elektronisch televisiesysteem
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demonstreerde, begreep David Sarnoff meteen dat dit de man was om een nieuw
waagstuk mee te beginnen en Zworykin werd een leidende figuur in de research
van RCA.
Toen ik Zworykin kort na de oorlog voor het eerst ontmoette, was hij dus al geen
jongeman meer, maar hij zat nog vol nieuwe ideeën. Zijn Engels leek op dat van
Gamow - ik meen dat ze elkaar goed kenden - en ik had dus geen moeite hem te
verstaan. Hij is later hertrouwd, maar hij leefde toen alleen, met een bediende die
ook voor hem kookte. Een van zijn hobby's was de Russische keuken te
reconstrueren zonder kookboek. Hij herinnerde zich hoe dingen moesten smaken
en had een vaag vermoeden welke ingrediënten eraan te pas kwamen en zijn kok
bleef het recept veranderen totdat Zworykin het goedkeurde.
Hij vertelde ook over zijn betrekkelijk succes met een elektronisch toestel om
honden te dresseren. De hond kreeg een halsband aan met een klein ontvangertje
dat een opgevangen signaal omzette in een elektrische schok. Hij commandeerde
de hond te gaan liggen, of te blijven liggen, of te komen, en als de hond niet
gehoorzaamde kreeg hij een schokje toegediend. De hond leerde algauw de
schokken te vermijden en na een tijdje was hij ook zonder zender heel gehoorzaam,
maar alleen wanneer hij die speciale halsband omhad. Daarzonder deed hij waar
hij zin in had; zulke honden worden domme honden genoemd.
Het mooiste verhaal dat ik me herinner, en dat ik nog al kenschetsend vond voor
zijn goedmoedige ironie, had te maken met een methode om blinden te laten lezen.
Hij had niet geprobeerd synthetische spraakklanken te laten horen, afgeleid uit een
gedrukte tekst, zijn idee was eenvoudiger. Ik meen me te herinneren, maar het is
lang geleden en ik heb nooit een publikatie gezien, dat de letters werden afgetast
met een lichtstraal en dat zwart werd weergegeven als een lage, wit als een hoge
toon. In elk geval kregen de blinde lezers een akoestisch signaal te horen, dat op
vrij eenvoudige wijze uit de letters kon worden afgeleid, maar waarin deze op tamelijk
ingewikkelde manier gecodeerd waren. Zworykin had zichzelf ervan overtuigd dat
die code wel te leren was, maar zou je er prettig mee kunnen lezen, wat met braille
wel gaat? Een groepje psychologen nam het op zich dat te onderzoeken. Ze vonden
een proefpersoon die bereid was zich de moeite te getroosten op die manier te leren
lezen. Ze was welis-
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waar niet blind, maar ze werd altijd zorgvuldig geblinddoekt. Weldra las ze tamelijk
vloeiend, ze gaf vaak demonstraties, en ze ging nog voortdurend vooruit. Zoveel
vooruit, dat Zworykin achterdochtig werd, want ze las sneller dan hij op grond van
simpele overwegingen uit de informatietheorie voor mogelijk hield. Maar zijn
opmerkingen werden door de psychologen van de hand gewezen. Ze vonden dat
menselijke vaardigheden ver uitgingen boven wat een informatietheorie - die toch
in eerste instantie voor levenloze zaken was opgesteld - mogelijk achtte. Toen werd
het opeens stil. Nadat hij een paar maanden niets had gehoord belde Zworykin de
leider van het team op. ‘Ik geloof dat het beter is als ik je even kom opzoeken,’ zei
die nogal aarzelend. Zworykin schreef een paar woorden op een stukje papier, legde
dat op zijn bureau en wachtte het bezoek af. De man kwam, nog diezelfde dag, en
begon: ‘Ik weet niet goed hoe ik moet beginnen, maar...’ Zworykin viel hem in de
rede, greep het velletje papier dat op zijn bureau klaarlag, gaf dat aan zijn bezoeker
en vroeg: ‘Is dat de kwestie?’ Op het papier stond alleen: ‘Miss die-en-die heeft je
bedrogen.’ ‘Hoe kon je dat weten,’ zei de man opgelucht. ‘Het was heel duidelijk,’
zei Zworykin. ‘Het kon eenvoudig niet zo vlug.’ Het volgende was gebeurd. De jonge
vrouw had ontdekt dat ze zo werd geblinddoekt dat er een klein kiertje overbleef en
met enige oefening was het haar gelukt er zo bij te gaan zitten dat ze onopvallend
door dat kiertje kon lezen. Dat had veel succes, totdat bij een van haar demonstraties
iemand op het idee kwam een zwart vel papier tussen haar en de tekst te houden.
Ze barstte in huilen uit en, nog altijd volgens Zworykin, ze snelde naar de
damestoiletten; daarna had niemand meer iets van haar gehoord.
Terug naar de camerabuizen. Een van de buizen die bij RCA waren ontwikkeld
was het vidicon. In die buis wordt het elektrisch beeld verkregen door fotogeleiding.
Sommige stoffen hebben namelijk de eigenschap elektrisch geleidend te worden
wanneer er licht op valt. Laat nu de ene kant van een dun laagje van een dergelijke
stof bedekt zijn met een doorzichtige maar geleidende laag (tinoxyde op glas is een
geliefde keuze) die op een positieve spanning wordt gehouden en laat ieder plekje
aan de andere kant vijfentwintig maal per seconde op een spanning nul ten opzichte
van de kathode worden gebracht door een aftastende elektronen-
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straal. Wanneer nu het laagje door licht wordt getroffen, dan zal er lading vloeien
van de ene kant van het laagje naar de andere kant en op iedere plek zal de
hoeveelheid getransporteerde lading, die door de elektronenstraal wordt
gecompenseerd, evenredig zijn met de hoeveelheid licht die sinds de vorige aftasting
daar ter plaatse op het laagje is gevallen.
De RCA vidicons werkten uitstekend, ze waren niet al te moeilijk om te maken en
eenvoudig te hanteren, maar de kwaliteit van de beelden die men ermee kon krijgen
was voor studiowerk onvoldoende. Daarom besloten we te zoeken naar een
geschikter fotogeleidend materiaal dan het antimoonsulfide en het arsenicumsulfide
dat door RCA werd gebruikt. Er waren verschillende redenen om loodoxyde, PbO,
veelbelovend te vinden. En toen heeft jarenlang een groep van fysici en chemici en
technische assistenten geworsteld met het probleem een laagje loodoxyde te
prepareren, twee centimeter in diameter, één zestigste millimeter dik, dat alle
eigenschappen had die nodig zijn voor studiowerk van hoge kwaliteit en in het
bijzonder ook voor kleurentelevisie. In het bekende boek Tristam Shandy - ik vertelde
in hoofdstuk 5 dat het een van Kramers' lievelingsboeken was - zegt de auteur over
zijn vader dat hij in hoge mate de eigenschap bezat ‘die bekend staat onder de
naam van doorzettingsvermogen bij een goede zaak... en van koppigheid in een
slechte’. Dat was hier ook van toepassing. We werden vaak gehoond wegens onze
domme koppigheid, vooral door mensen van de verkoopafdeling: ze vonden dat we
maar liever de RCA buizen precies moesten namaken, want ze geloofden niet dat
we het op dit gebied ooit van de RCA zouden kunnen winnen. Maar per slot van
rekening bleek het toch doorzettingsvermogen te zijn geweest. Ook hier werd de
uiteindelijke oplossing gevonden door een combinatie van empirisch zoeken met
theoretische analyse en voorspelling. Nauwkeurige elektrische metingen, chemische
analyse, röntgendiffractie en elektronenmicroscopie speelden alle een rol. Het
onoverwinnelijk optimisme van Dr. de Haan, de leider van het team, onder het
bekwame toezicht van mijn adjunct-directeur Dr. Bruining was van beslissende
invloed. Ik zal echter niet te veel namen noemen; er waren zoveel verdienstelijke
lieden die aan het project hebben meegewerkt.
Toen we eenmaal wisten hoe we perfecte plumbikons konden
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maken waren de moeilijkheden nog niet voorbij. We moesten de fabriek ervan
overtuigen dat ze deze buizen moesten gaan maken en dat ze om te beginnen
precies de fabricagemethode van het Natuurkundig Laboratorium moesten volgen.
Naderhand konden ze die dan nog wel wijzigen en verbeteren. Ook dat is gelukt en
na verloop van tijd maakte de fabriek zonder al te veel moeite voortreffelijke
plumbikons en, zoals altijd in dergelijke gevallen, was de strooiing in eigenschappen
aanmerkelijk kleiner dan bij onze proeffabricage.
De plumbikons bleken - mede door een vernuftige, ook op het Natuurkundig
Laboratorium ontworpen optiek - bij uitstek geschikt voor kleuren-TV. Tot op vandaag
wordt het merendeel van alle kleurenuitzendingen in de hele wereld opgenomen
met plumbicons die of door Philips of door een van onze licentiehouders zijn
gefabriceerd. Ik ben me ervan bewust dat lang niet iedereen overtuigd is van de
noodzaak of zelfs maar van de wenselijkheid van televisie. Maar wanneer je televisie
accepteert dan zul je moeten toegeven dat kleuren de inhoud aanmerkelijk verrijken.
Dat geldt in het bijzonder voor culturele en instructieve programma's. Ik denk onder
andere aan enkele prachtige Duitse uitzendingen over het gedrag van insekten. Ik
ben er zeker van dat de voortreffelijke kwaliteit van de huidige kleurentelevisie voor
een deel te danken is aan het werk van het Philipslaboratorium.
Laat ik er nog eens de nadruk op leggen dat mijn eigen bijdrage aan dit succes
niet groot is geweest. Ik heb alleen mensen uitgezocht aan wie ik dit werk kon
toevertrouwen, ik heb ze verdedigd tegen kritiek en ik heb ze aangemoedigd door
te zetten. Ik ben nooit precies op de hoogte geweest van alle details en ik zou dit
soort werk nooit zelf hebben kunnen doen.

Wetenschappelijke instrumenten
Ik vermeldde dat sommige buizen en sommige materialen die wij in het Natuurkundig
Laboratorium hadden ontwikkeld, diensten bewezen in academische projecten. We
bouwden ook meer complete apparatuur. In de jaren voor de tweede wereldoorlog
geloofde Holst daar niet erg in. ‘Gloeilampen zijn zowat de enige dingen die je met
winst aan een universiteitslaboratorium kunt verkopen,’ heeft hij eens wat schamper
tegen me gezegd. Hij hield van overdrijven maar er schuilde veel waars in die
opmerking.
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De firma's die op dat gebied wel enige winst maakten waren van het
‘instrumentmakerstype’ en dat soort produktie past niet zo goed in een grote
onderneming als Philips met hoge algemene kosten (‘overhead’) en met een
organisatie die wat te log en te weinig flexibel is voor kleine series van geraffineerde
maar niet heel dure toestellen. Toch was er één uitzondering geweest: de
Cockcroft-Walton generatoren. Ze werden ontwikkeld in het röntgenlaboratorium,
een vrij kleine organisatie, die in het gebouw van het Natuurkundig Laboratorium
was ondergebracht maar die tot 1942 een afzonderlijk budget en een onafhankelijke
leiding had.
Dr. A. Bouwers was de schepper en leider van deze groep. Hij was begonnen als
onderwijzer, had in Amsterdam gestudeerd en was in 1920 bij Philips in dienst
getreden. Bouwers was een man met visie en hij was een groot uitvinder. Hij
beschikte ook over de energie, de stootkracht en de bekwaamheid - en, zo nodig,
de meedogenloosheid - die nodig waren om zijn vele ideeën te realiseren. Anton
Philips had een zwak voor de röntgenactiviteiten, hoewel ze jarenlang niets
opbrachten. Het kan zijn dat hij toch een goede toekomst voorzag, maar ik geloof
dat ook de humanitaire kant bij hem aansprak. In elk geval was hij bereid Bouwers
te steunen en hem de vrije hand te laten, hoewel Bouwers' uitvindingen, altijd
vernuftig en meestal in beginsel deugdelijk, lang niet altijd tot commercieel succes
*
leidden. Zonder Bouwers zou de röntgenactiviteit van Philips waarschijnlijk nooit
dezelfde vlucht hebben genomen en zijn invloed op de ontwikkeling van
röntgenapparatuur is ook ver buiten Philips voelbaar geweest.
Via röntgenstralen raakte Bouwers geïnteresseerd in hoogspanning; een in 1939
12
verschenen boek laat dat duidelijk zien. En zo begon Bouwers met zijn
medewerkers cascadegeneratoren te bouwen. Over het toestel dat in Cambridge
werd geïnstalleerd heb ik al wat verteld. In Eindhoven stond ook een vrij grote
generator opgesteld, in een hal die gewoonlijk het circus werd genoemd. Hij werd
gebruikt voor kernfysische proeven en ook voor het maken van radioactieve fosforus
voor medisch en biologisch onderzoek.

*

De activiteit omvatte later ook andere medische apparatuur en uiteindelijk werd de naam van
de hoofdindustriegroep gewijzigd in ‘Medical Systems’. Daar heb ik vergeefs tegen
geprotesteerd. (Ik heb wat tegen op dit modieuze, veelal zinloze gebruik van het woord
systems.)
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In 1942 ging Bouwers weg bij Philips; hij werd leider van De Oude Delft, ene firma
die na de oorlog een zekere vermaardheid kreeg op het gebied van professionele
optica. Jarenlang was een van hun standaardprodukten de Odelca camera, een
instrument voor zogenaamde indirecte röntgenfotografie. Daarbij wordt het
röntgenbeeld dat op een fluorescerend scherm verschijnt, gefotografeerd op een
film van kleiner formaat. Om dat efficiënt te kunnen doen was een lens met goede
scherpte en zeer grote lichtsterkte nodig. De Odelca camera heeft vooral goede
diensten bewezen bij massaonderzoek van de longen, want directe fotografie zou
daar veel te duur worden en bovendien zouden de grote aantallen filmen van groot
formaat tamelijk onhandelbaar zijn. Bouwers' vertrek naar De Oude Delft betekende
dus niet dat hij de röntgenstralen helemaal vaarwel zei, en zijn kennis en aanzien
op dat vakgebied kwamen hem goed van pas.
Na het vertrek van Bouwers werd het röntgenlaboratorium bij het Natuurkundig
Laboratorium gevoegd. Ik werd min of meer met de leiding van het groepje dat
overbleef belast. Min of meer, want bij Holst werden dergelijke zaken niet erg duidelijk
vastgelegd. A.C. van Dorsten zette de traditie van wetenschappelijke apparaten
voort, W.J. Oosterkamp werkte verder aan de röntgendiagnostiek. Ik wil niet beweren
dat ik belangrijk heb bijgedragen tot röntgendiagnostiek of -therapie, tot
hoogspanningstechniek of tot wetenschappelijke instrumentatie, maar ik heb er in
elk geval genoeg van opgestoken om het belang van beeldversterkers in te zien en
ik heb ook het werk aan wetenschappelijke apparaten aangemoedigd. Of eigenlijk
is ‘aangemoedigd’ niet het juiste woord. Aanmoediging hadden Van Dorsten en zijn
medewerkers niet nodig, maar wel enige steun.
In de jaren na de oorlog werd een aantal cascadegeneratoren - soms compleet
met ontladingsbuis - verkocht aan universiteitslaboratoria, vooral in Nederland en
in Engeland en Schotland. Op den duur hebben ze het echter toch moeten afleggen
tegen de Van de Graaff-generatoren die in principe eenvoudiger zijn en die een
aantal technische voordelen hebben.
*
Reeds gedurende de oorlog begonnen C.J. Bakker en F. Heyn een cyclotron te
ontwerpen, en ze begonnen zelfs onderdelen te bestellen hoewel de Duitsers geen
toestemming hadden gegeven een dergelijk toestel te bouwen. Ik had daar niet veel
mee te ma-

*

Bakker (1904-'60) werd later director-general van CERN in Genève. Hij kwam om het leven
bij een vliegtuigongeluk. Heyn werd hoogleraar in Delft.
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ken. Wel moest ik een keer de baas van de Duitse toezichthouders ontvangen en
hem en enkele van zijn stafleden het circus vertonen. Gelukkig was er tijd geweest
de onderdelen voor het cyclotron, die ook in die hal waren opgeslagen, goed in te
pakken. Leunend tegen een van die pakken legde ik uit waarom ik het jammer vond
dat we niet aan een cyclotron konden werken. Na de oorlog werd het oorspronkelijke
ontwerp veranderd: de machine werd een synchrocyclotron. Er werd een regeling
getroffen waarbij het cyclotron in Amsterdam werd geplaatst; Bakker was daar
hoogleraar geworden. Een kleine groepje onder leiding van Heyn werd ook naar
Amsterdam verplaatst.
Zo was dan ons eerste cyclotron netjes ondergebracht in Amsterdam, maar dat
betekende niet het einde van de cyclotronactiviteit in Eindhoven. In de fabriek werden
ettelijke cyclotrons gefabriceerd in nauwe samenwerking met het laboratorium. Eerst
enige synchrocyclotrons, in hoofdzaak kopieën van de Amsterdamse machine; later
veel geraffineerdere ‘isochrone’ cyclotrons. Van Dorstens groep werd bijzonder
bedreven in het ontwerpen van dergelijke toestellen en in het berekenen van de
vereiste elektrische en magnetische velden. Er waren echter op dat gebied geen
blijvende zaken te doen, het groepje werd ontbonden, twee leden ervan werden
hoogleraar in Eindhoven en het laatste prototype werd aan de technische hogeschool
aldaar ten geschenke gegeven.
Door dit werk aan deeltjesversnellers kwamen we in contact met prominente
onderzoekers en belangrijke laboratoria. Dat was over het algemeen nuttig en
plezierig maar er waren ook wel eens pijnlijke situaties. Zo kreeg ik bijvoorbeeld bij
een bezoek aan Oxford er flink van langs van Lord Cherwell, vanwege de slechte
kwaliteit van sommige onderdelen van een cascadegenerator. Zijn klachten waren
gerechtvaardigd, maar bij de snelle wederopbouw van na de oorlog was het moeilijk
dergelijke fouten geheel te vermijden. In elk geval kon ik er weinig anders aan doen
dan zijn klachten met voldoende nadruk over te brengen aan de fabriek.
Een cyclotron werd ook gebouwd voor Irène Joliot-Curie. Ze kwam naar Eindhoven
om bijzonderheden te bespreken en ik heb toen ook met haar gepraat over
natuurkunde in het algemeen. Ze was nog geen zestig jaar maar maakte op mij een
vermoeide,
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haast zou ik zeggen een versleten indruk. Wat dat betreft was ze heel anders dan
Lise Meitner die met zeventig jaar nog heel energiek was. Irène Curie overleed niet
lang daarna, op 17 maart 1956, nog voor het cyclotron klaar was.
Haar man nam de zaak over; hij overleefde zijn vrouw niet meer dan twee jaar.
Toen hij stierf was hij pas achtenvijftig jaar, maar ik kreeg de indruk dat hij de laatste
jaren al erg in het verleden leefde. Hij sprak vooral over de jaren dertig, de heroïsche
tijd, toen Irène en hij het werk deden waarvoor ze de Nobelprijs kregen, de jaren
toen het groepje actieve fysici nog zoveel kleiner was en iedereen iedereen kende.
Het ging me wel aan het hart dat Philips dit gebied de rug toekeerde. Wel had ik
zelf niet veel aan kernfysica gedaan, maar als jong theoreticus had ik de ontwikkeling
van het vak toch wel gevolgd en ik had een aantal van de prominente figuren uit
een fascinerende periode persoonlijk leren kennen. Joliot groettte me als een oude
vriend: we hadden elkaar niet zo vaak ontmoet maar hij erkende me als iemand uit
het kringetje. En nu werden de banden met dit soort mensen en hun laboratoria
afgesneden. Het was niet alleen een kwestie van persoonlijke ijdelheid en heimwee.
In de jaren dertig had Philips op grond van eigen technische competentie
cascadegeneratoren gebouwd die aanmerkelijk beter waren dan de oorspronkelijke
installatie van Cockcroft en Walton. Later waren onze isochrone cyclotrons minstens
even goed en in sommige opzichten zelfs beter dan de beste door universiteiten
gebouwde. Maar de tijden veranderden. Op het gebied van deeltjesversnellers was
de competentie van Philips niet meer beter dan, zelfs niet gelijkwaardig met die van
de beste centra van big research. En we konden ons niet veroorloven die competentie
op te bouwen. Wel was er op de cyclotrons zogenaamd winst gemaakt, maar dat
hing samen met onze manier van boekhouden. Iedere hoofdindustriegroep moest
een bepaald percentage van de kostprijs van alle produkten betalen voor het
research-laboratorium, maar hoeveel hulp dat gaf aan iedere industriegroep werd
door de directie van het laboratorium bepaald en hoefde niet overeen te komen met
wat door die groep werd betaald. In het ontwerpen en bouwen van cyclotrons was
door het Natuurkundig Laboratorium veel meer geld gestoken dan door de fabriek
werd betaald. Daar was geen enkel bezwaar tegen zolang het ging om het aan-
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lopen van een nieuwe activiteit: de hele opzet van de financiering van het
laboratorium was er juist op gericht dat mogelijk te maken. Het moest echter geen
blijvende toestand worden. En de eisen werden hoe langer hoe zwaarder. Het ‘kleine’
cyclotron in CERN, een synchrocyclotron voor zevenhonderd miljoen volt, ging onze
mogelijkheden al te boven: we zouden het ons niet kunnen hebben veroorloven op
eigen risico of voor eigen gebruik een prototype van een dergelijke machine te
*
construeren. We hebben nog wel het hoogfrequente deel van de apparatuur
geleverd. Wat de heel grote versnellers betreft zouden we totaal niet in staat zijn
geweest een leidende rol te spelen. Op dit gebied was de wetenschappelijke
apparatenbouw ons ver voorbijgestreefd.
Elektronenmicroscopen werden een meer permanente activiteit. Ik heb in hoofdstuk
5 beschreven hoezeer ik onder de indruk was geweest van de voordrachten over
elektronenmicroscopie die ik in de zomer van 1932 te Berlijn bijwoonde. Voor de
oorlog was er geleidelijk vooruitgang, vooral bij Siemens. Na de oorlog wierpen zich
ettelijke industrieën en vele laboratoria op dit onderwerp. In Nederland begon het
werk aan elektronenmicroscopie aan de technische hogeschool in Delft: een jong
ingenieur, J.B. Le Poole, bouwde daar uitstekende toestellen, waar veel nieuwe
ideeën in waren verwerkt. Kort nadat ik bij Philips kwam regelde Holst een
samenwerking tussen Delft en Philips op dit gebied. De eerste
elektronenmicroscopen die door Philips werden gefabriceerd waren geheel en al in
het Natuurkundig Laboratorium ontworpen, maar de nieuwe ideeën van Le Poole
waren grotendeels overgenomen. Latere modellen werden op het
fabriekslaboratorium ontwikkeld.
Elektronenmicroscopen zijn vooral voor biologisch onderzoek onmisbare
hulpmiddelen geworden. Optische microscopen verbeterden het scheidend vermogen
van het menselijk oog met een factor van enkele honderden; de
elektronenmicroscoop doet daar nog een factor duizend bovenop. Daardoor wordt
het hele gebied tussen de golflengte van het licht (en de afmetingen van een bacterie)
en de grootte van een atoom zichtbaar gemaakt, en het blijkt dat juist de levende
organismen in dat gebied een ingewikkelde structuur vertonen. Ik wil nog opmerken
dat tot nog toe de patro-

*

Ik weet dat dit slecht Nederlands is, maar als ik het op een andere manier probeer te zeggen,
wordt het of veel langer of onduidelijk.
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nen van de micro-elektronica gewoonlijk geen fijnere structuur hebben dan met een
optisch microscoop kan worden waargenomen (al kunnen grenzen wel veel scherper
zijn dan een golflengte) maar dat is alleen een kwestie van tijd.
Natuurlijk is wat ik tot zover heb beschreven bij lange na geen volledige lijst van
de door Philips gefabriceerde wetenschappelijke apparaten. Ik noem in het
voorbijgaan de röntgendiffractietoestellen, oorspronkelijk vervaardigd door North
American Philips, en de ‘koudgasmachines’ gebaseerd op de zogenaamde Stirling
cyclus, die ook in de omstreden heteluchtmotor wordt toegepast. Vloeibare stikstof,
die daarmee verkregen wordt, heeft allerlei toepassingen, ook biologische. We
hebben onderzocht of nieuwe haringen hun goede eigenschappen lange tijd
behouden wanneer ze worden bewaard onder vloeibare stikstof. Na een aantal
maanden lieten we ze door een deskundig haringkoopman proeven. Zijn oordeel
was niet al te gunstig. ‘Niet best,’ zei hij, ‘maar met een uitje kan ik ze in Brussel
nog net kwijt.’ Een aantal van onze koelmachines werd geleverd aan KI-centra voor
het bewaren van stieresperma. (Ik heb het altijd wat verwarrend gevonden dat in
de veeteelt KI de gangbare aanduiding is voor kunstmatige inseminatie terwijl in de
Philipsadministratie KI kapitaalsinvestering betekent.) In hoofdstuk 4 heb ik het een
en ander over kunstmatige inseminatie geschreven en ik neem aan dat mijn lezers
er dan ook van onder de indruk zijn hoe zelfs mijn schijnbaar extravagante
uitweidingen een hechte samenhang vertonen. Ja, ik kan zelfs een brug slaan naar
het magnetisme: de zuster van een van onze topmensen op het gebied van
magnetisme was namelijk beeldhouwster, gespecialiseerd in diereportretten.
Gewoonlijk wilden haar klanten hun lievelingshond of -kat laten uitbeelden maar op
een goede dag kreeg ze de opdracht een standbeeld te maken van Tadema IV, een
beroemde stamboekstier. Het zou moeten worden opgesteld voor het KI-station
waar het dier dienst had gedaan. Bij de onthulling was ze werkelijk zenuwachtig.
Voor kunstcritici was ze niet bang, maar hier was een publiek dat er geen theorieën
over kunst op nahield, maar alles van stieren wist. Maar toen na de onvermijdelijke
toespraken het doek zakte, ging er een goedkeurend gemompel door de verzamelde
menigte: ‘Dat is 'm.’

Eindnoten:
1 Zie ook An Anthology of Philips Research (red. H.B.G. Casimir en S. Gradstein), N.V. Philips
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven 1966, ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag.
2 Blaise Pascal: Pensées: ‘La place de l'homme dans la nature’.
3 Verg. Steven Weinberg: The first three minutes, Fontana/Collins, paperback, Londen 1978.
4 Dyson (op. cit.) vertelt uit eigen ervaring over deze theorie.
5 B.D. Josephson in: Quantumfluids (red. D.F. Brewer), North Holland Publishing Co., Amsterdam
1966, p. 174.
6 Notes and Records of the Royal Society 25 (1969), p. 4.
7 E. Espe, M. Knoll: Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik, Julius Springer, Berlijn 1936.
8 H.J. Lipkin: Lie Groups for Pedestrians, North Holland Publishing Co., Amsterdam 1965.
9 Ik maakte gebruik van de vertaling door W.H.D. Rouse in de Loeb editie.
10 The Apology and Treatise of Ambroise Paré (red. G. Keynes), University of Chicago Press,
Chicago 1952, p. 102.
11 Een nuttige samenvatting is J. Smit en H.P.J. Wijn: Ferrites, Philips Technical Library, Eindhoven
1959.
12 A. Bouwers: Elektrische Höchstspannungen, Julius Springer, Berlijn 1939.
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10. De wetenschap-technologiespiraal
Mijn positie bij Philips maakte dat ik vaak werd uitgenodigd een voordracht te houden
over natuurkunde en industrie, wetenschap en samenleving, universitair en industrieel
onderzoek en soortgelijke onderwerpen. Soms waren zulke voordrachten plichtmatig
en ongeïnspireerd, niet beter dan middelmatig ‘Public Relations’-werk, soms - zoals
in mijn toespraak bij de First General Conference van de European Physical Society
te Florence in 1969 - maakte ik eerst wat lichtvaardige opmerkingen over het
algemene onderwerp, waarna ik enkele technische en wetenschappelijke details
grondiger behandelde. Af en toe sprak ik met ware bezieling, vooral als ik verwachtte
dat veel van mijn toehoorders het niet eens zouden zijn met mijn uitlatingen en
hoopte dat ze zich eraan zouden ergeren.
Hoe dan ook, mijn denkbeelden over de relaties tussen wetenschap en technologie
namen langzamerhand vastere vorm aan. Ik wil niet beweren dat ik een nieuwe
filosofie ontwikkelde, zelfs niet in de, in de Verenigde Staten veel gebruikte,
verzwakte betekenis van ‘een stelsel van richtlijnen voor praktische
aangelegenheden’. Laat ik liever zeggen dat ik een formulering uitwerkte, waarvan
ik meen dat ze het mogelijk maakt de verschillende aspecten van deze zaken in het
juiste perspectief te zien. Daardoor kwam ik zelf hoe langer hoe meer onder de
indruk van de enorme invloed die op wetenschap gebaseerde techniek uitoefent op
de gang van zaken in de gehele wereld. Als man van wetenschap en als industrieel
research-leider heb ik alle reden daar trots op te zijn, maar als burger van ons land,
als wereldburger, als mens, ben ik veeleer diep verontrust dan verheugd.
Dit laatste hoofdstuk gaat over deze vraagstukken. Het is geen rechtstreekse
voortzetting van wat ik tot nog toe heb ge-

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

342
schreven, maar wat ik tot nog toe geschreven heb kan wel dienen als achtergrond
en illustratie van mijn algemene beschouwingen.
Ter inleiding van mijn uiteenzetting over de betrekkingen tussen wetenschap en
techniek schets ik drie karikaturen. Ik kan ook een veel misbruikt modewoord
gebruiken en ze modellen noemen. Karikaturen zijn het omdat ze bepaalde trekken
sterk overdrijven ten koste van andere.
Eerste model. Wetenschap en technologie zijn verregaand onafhankelijk van
elkaar. Wanneer ze al eens met elkaar in verband schijnen te staan, dan is dat
toevallig en niet van werkelijke betekenis. Veel mannen uit de praktijk zullen er zo
over denken; veel zuiver wiskundigen ook.
Een specialist op het gebied van de verdeling van priemgetallen en een accountant
werken beide met getallen; veel meer hebben ze niet met elkaar gemeen. Een
theoretisch fysicus die aan quantumelektrodynamica werkt en een fabrikant van
elektrische huishoudelijke apparaten zullen niet het gevoel hebben dat de Griekse
stam elektr. ze erg dicht bijeenbrengt. Edison deed veel uitvindingen die met
elektriciteit te maken hadden. De wiskundige theorie van Maxwell beheerste hij niet.
Vooral in al lang bestaande takken van industrie, zoals de keramische industrie,
delen van de metallurgische industrie en de textielindustrie, hebben de mensen uit
de praktijk het gevoel dat ze weinig aan de wetenschap te danken hebben.
Omgekeerd zullen de wetenschapsmensen zeker niet beweren dat het ontstaan
van deze industrieën aan hun werk te danken is geweest.
Toch moet het duidelijk zijn dat dit beeld niet met de werkelijkheid klopt. Ingenieurs
construeren elektromotoren en dynamo's, maar dat zijn ze pas gaan doen nadat
Ørsted en Ampère de krachten tussen stromen en magneten en Faraday en Lenz
de elektromagnetische inductie hadden ontdekt en kwantitatief beschreven. Maxwell
voorspelde en Hertz ontdekte de elektromagnetische golven, pas daarna kon Marconi
ze gaan toepassen voor telecommunicatie. De vacuümelektronica werd voorafgegaan
door J.J. Thomsons ontdekking van het elektron, de vastestofelektronica door de
quantumtheorie van elektronen in metalen en halfgeleiders. Zulke overwegingen
brengen me tot mijn tweede model.
Tweede model. Wetenschapsbeoefenaren bekommeren zich niet
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om technologie. Zij zitten aan de tafel der goden, maar van tijd tot tijd, misschien
bij toeval, misschien uit medelijden en edelmoedige gulheid, laten ze een paar
kruimels vallen, die gretig worden opgepikt door de mindere man: door ingenieurs
en industriële ondernemers, door generaals en door staatslieden.
Dat model zal de ingenieurs, ondernemers, generaals en staatslieden wel niet
bevallen, maar laat ik eerlijk zijn, als jongeman dacht ik wel min of meer op die
manier. Zo moeten vele theoretici over deze dingen hebben gedacht, en ook nu
nog denken. Voor wiskundigen is dat zeker het geval. Zo schrijft bijvoorbeeld de
bekende Engelse wiskundige G.H. Hardy in een boekje A Mathematician's Apology:
‘[ik wil alleen zeggen] dat slechts een klein gedeelte van de wiskunde praktisch
bruikbaar is en dat kleine gedeelte is nogal vervelend.’
Maar de kruimeltjes zijn vaak grote brokken en bovendien zou de tafel
waarschijnlijk leeg zijn zonder de kruimelpikkers. (Dit laatste geldt vooral voor de
experimentele natuurkunde.)
Derde model. Daarbij draaien we de zaak volledig om. De loop van de ontwikkeling
van techniek en van wetenschap wordt gedicteerd door de kapitalistische
ondernemingen. Door invloed uit te oefenen op benoemingen van hoogleraren aan
universiteiten, door bepaalde onderzoekingen te subsidiëren, door het goed duidelijk
te maken dat onderzoekers moeilijk een baantje zullen vinden tenzij ze zich
specialiseren in door de industrie voorgeschreven richtingen, houdt het kapitalisme
de wetenschappelijke programma's goed in de hand. Wanneer ook een zekere mate
van ‘vrij’ onderzoek wordt toegelaten, dan is dat onderdeel van een beleid van
‘repressive tolerance’ (onderdrukkende verdraagzaamheid). Deze schijnvrijheid
beoogt de ware geestelijke vrijheid te verzwakken, niet haar te bevorderen.
Dit model komt zeker niet beter met de werkelijkheid overeen dan de twee
eerstgenoemde, maar er is een tijd geweest - ik heb de indruk dat wat dat betreft
het ergste voorbij is - waarin het met paranoïde bezetenheid werd aangehangen
door zich progressief noemende studenten. Het model overschat de scherpzinnigheid
van de industrie. Niemand voorzag - de natuurkundigen niet, en de voormannen
van de industrie nog minder - dat quantummechanica zou leiden tot een theorie van
halfgeleiders, die zou leiden tot een geheel nieuw tijdperk van elektronica en van
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informatieverwerking. Elektromagnetische golven werden niet ontdekt op aandrang
van postdirecteuren, die postkoetsen en zelfs treinen te langzaam vonden. De
ontdekking van het elektron gebeurde niet op bestelling van fabrikanten die een
grote omzet in televisieontvangers voorzagen. Evenmin begonnen de Curie's en
Rutherford hun werk omdat ketelbouwers hun de opdracht gaven naar een nieuwe
warmtebron te zoeken, of omdat militairen hen instrueerden uit te kijken naar
krachtiger bommen.
Het model onderschat ook de koppige onafhankelijkheid van de onderzoeker.
Nadat ik zo drie onbevredigende modellen heb geschetst, zal ik wat uitvoeriger
ingaan op het model waaraan ik de voorkeur geef en dat ik de
wetenschap-technologie-spiraal wil noemen.
Laat ons de wetenschap eerst beschouwen als een onafhankelijke stroming. Van
een afstand gezien kan het de schijn hebben dat die gestadig en systematisch
voortstroomt, maar in werkelijkheid heeft ze een ingewikkeld en warrig verloop.
Lijnen van onderzoek lopen vaak parallel: dikwijls worden dezelfde resultaten vrijwel
gelijktijdig op verschillende plaatsen gevonden. Soms blijken aanvankelijk
uiteenlopende lijnen later weer samen te komen en er wordt een synthese bereikt.
Er zijn doodlopende onderzoekingen, maar soms kan schijnbaar doodgelopen werk
plotseling een nieuw vergezicht openen. Iets daarvan is in mijn vorige hoofdstukken
te vinden. Slechts weinig onderzoekers scheppen geheel nieuwe begrippen of vinden
geheel nieuwe verschijnselen. De meesten houden zich bezig met aanvulling en
consolidatie. Ze vullen leemten aan, ze verfijnen of verduidelijken wiskundige
theorieën, ze verrichten nauwkeuriger metingen of ze zoeken naar verdere
voorbeelden van wat in wezen een bekend verschijnsel is.
De ontwikkeling van de techniek vertoont een gelijksoortig beeld. De stroom is
nog breder, er zijn nog meer evenwijdig lopende lijnen van ontwikkeling, er zijn nog
meer methodes en produkten die verouderen en verdwijnen.
Tot zover is dit niet meer dan een wat bloemrijke uitwerking van mijn eerste model,
maar nu komt een volgende stap. De huidige techniek maakt altijd gebruik van
vroeger gevonden wetenschappelijke resultaten. Ik ben weleens beschouwingen
tegengekomen waarin dit wordt ontkend; ze zijn dwaas. De zaak is
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alleen dat sommige twijgen van de techniek alleen gebruik hoeven te maken van
tamelijk oude wetenschap. Voor sommige werktuigbouwers zijn een paar begrippen
uit de mechanica van Newton, en verder de theorie van Euler en Bernoulli betreffende
buigende balken voldoende, maar ook zulke ingenieurs vallen daarmee terug op
wetenschap. Ze gebruiken stellig ook enige wiskunde, al was het alleen maar het
werken met negatieve getallen, met decimale breuken en met het getal 0. Sommige
elektrotechnici hebben niet veel meer nodig dan de wet van Ohm, maar die is niet
zo heel oud. In hoofdstuk 2 heb ik verteld dat ik haar honderdvijftigste verjaardag
heb helpen vieren. Een elektrotechnicus die zich bezighoudt met elektromagnetische
golven zal heel wat meer van de elektriciteitsleer moeten kennen. Scheikundigen
hebben op zijn minst de begrippen atoom, element en valentie nodig, organici zullen
het niet zonder de denkbeelden van Van 't Hoff over stereochemie, dat wil zeggen
over de rangschikking van atomen in de ruimte, kunnen stellen.
Vaak zal techniek meer recente wetenschappelijke resultaten moeten toepassen.
Maar de techniek gebruikt nooit de meest recente en zelden de meest diepzinnige
resultaten van academisch onderzoek. Wat dat betreft loopt de techniek altijd op
zijn minst tien of twintig jaar achter. Gedurende de laatste honderd jaar is die
‘nalooptijd’ merkwaardig constant geweest; hij toont nu neiging toe te nemen. Dat
vind ik een heel belangrijk punt, en omdat men in populaire geschriften vaak de
foute bewering tegenkomt, dat de overgang van fundamentele wetenschap naar
technische toepassing hoe langer hoe sneller gaat, zal ik een paar voorbeelden
geven.
Röntgenstralen werden in 1895 ontdekt; tien jaar later was er al aanzienlijke
industriële activiteit op het gebied van diagnostische röntgentoestellen. Het bestaan
van het elektron werd omstreeks 1900 vastgesteld; binnen tien jaar werden de
eerste triodes gefabriceerd. In 1888 ontdekte Hertz de elektromagnetische golven;
in 1897 richtte Marconi, na een aantal geslaagde experimenten, de Wireless Signal
Company op - alweer binnen de tien jaar na de fundamentele ontdekking. Aan de
andere kant werd het denkbeeld van een positief gat in de late jaren twintig in de
natuurkunde geaccepteerd; de transistor werd in 1948 uitgevonden en dat werd het
eerste voorbeeld van een toepassing van
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quantummechanica. Het is waar dat de eerste ‘atoombom’ zeven jaar na de
ontdekking van kernsplijting tot ontploffing werd gebracht, maar dat was het resultaat
van een enorme inspanning, waar niet alleen de meest bekwame natuurkundigen
maar ook de indrukwekkende hulpbronnen en vaardigheden van de Amerikaanse
industrie volledig bij werden ingeschakeld en waarbij allen die meewerkten werden
gedreven door een besef van extreme urgentie. En we mogen daarbij ook niet
vergeten dat de ontdekking van kernsplijting werd voorafgegaan door bijna een
halve eeuw kernfysica.
Ik heb in het vorige hoofdstuk al betoogd dat het hele gebied van de deeltjesfysica,
waarvan het begin in de jaren dertig ligt en dat al jarenlang een van de belangrijkste
gebieden aan het uiterste front van de natuurkunde is, vooralsnog geen enkele
toepassing heeft gevonden.
Daarmee heb ik over die nalooptijd genoeg gezegd. Hoe staat het met mijn tweede
bewering, namelijk dat de meest diepzinnige begrippen zelden worden toegepast?
Einsteins algemene relativiteitstheorie is een grandioze schepping van de menselijke
geest. Toepassingsmogelijkheden zie ik niet. De subtiliteiten van de
quantumelektrodynamica zijn niet helemaal in dezelfde klasse, maar ze waren
ongetwijfeld een intellectuele tour de force; alweer zie ik geen
toepassingsmogelijkheden. Volgens mij is het ook twijfelachtig of de ‘hogere
statistische mechanica’, in het bijzonder de theorie van de faseovergangen, ooit
technisch zal worden toegepast. Wat de wiskunde betreft, men hoeft het niet eens
te zijn met Hardy dat alle toepasbare wiskunde nogal vervelend is, maar het is niet
te ontkennen dat er heel wat diepzinnige en mooie wiskunde bestaat die niet direct
nuttig - dat wil zeggen, in de techniek bruikbaar - is.
Om kort te gaan, er zit toch wel wat waars in mijn Kruimels-van-de-tafel-model.
We moeten de beeldspraak wel wat veranderen: het zijn geen kruimels maar flinke
porties voedsel die worden uitgediend. Wel bewaren de gasten aan de tafel der
goden de lekkerste en meest verfijnde gerechten voor zichzelf; die zouden door het
profanum vulgus trouwens toch niet op prijs worden gesteld. Wat me het volgende
verhaal te binnen doet schieten.
Mijn vrouw en ik moesten eens een vrij groot aantal gasten
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ontvangen en een traiteur had een omvangrijk koud souper geserveerd. De volgende
dag moesten we uit en we hadden tegen de kinderen gezegd dat er nog een heleboel
eten over was, dus daar moesten ze zich maar mee zien te redden. Toen we ze
later vroegen hoe het was gegaan zeiden ze dat ze heel goed hadden gegeten.
Alleen waren er veel van die rare zwarte balletjes geweest die ze niet goed hadden
durven eten en ze hadden ze dus maar aan de hond gevoerd. (Het was geen kleine
witte terriër maar een grote Pyrenese berghond). Evenzo zal wiskundige kaviaar
een praktisch ingesteld technicus niet smaken.
Anderzijds is de vooruitgang van de wetenschap afhankelijk van techniek. Ik heb
dat in het vorige hoofdstuk iets uitvoeriger beschreven. Voor experimenteel werk is
dat vanzelfsprekend, maar sinds de komst van computers is ook de theorie tot op
zekere hoogte van techniek afhankelijk. En hier bestaat geen ‘nalooptijd’. Integendeel,
de wetenschap maakt graag gebruik van de allerlaatste en meest geavanceerde
technische hulpmiddelen. Vooral astronomen zijn daar goed in. Nauwelijks was de
eerste kunstmaan gelanceerd of ze begonnen al plannen te maken om
meetinstrumenten de ruimte in te sturen. Radioastronomen hebben de allernieuwste
ruisvrije detectoren gebruikt en zo meer.
Daarmee is mijn wetenschap-techniekspiraal compleet. Techniek gebruikt
resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar met een vertraging;
wetenschappelijk onderzoek gebruikt resultaten van de techniek zonder vertraging.
We kunnen nu een aantal details toevoegen. Resultaten van academisch
onderzoek die in principe kunnen worden toegepast zijn vaak niet voldoende
nauwkeurig, of hebben geen betrekking op voor de techniek belangrijke materialen
of toestellen. Dan zullen de industrieën proberen druk uit te oefenen op de
academische centra en trachten ze te bewegen de gegevens aan te vullen. Ze zullen
het proberen met researchcontracten, ze zullen met stipendia en met subsidies aan
laboratoria trachten werk op het voor hun interessante gebied te bevorderen. In
zoverre schuilt er een beetje waarheid in ons derde model, maar niet meer dan een
beetje. De dingen die ik noem kunnen ertoe leiden dat de industrie enige invloed
krijgt op het academisch researchprogramma en dat vind ik niet verkeerd. Daar blijft
het ook bij: van volledige overheersing door de industrie is geen sprake. Dat zouden
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de universiteiten en hogescholen niet willen en de industrie zelf ziet wel in dat ze
langs deze weg niet meer dan een klein gedeelte van dat wat ze nodig heeft te
weten zal kunnen komen.
De hoofdtaak van industriële research-laboratoria bestaat in het aanvullen van
de resultaten van academisch onderzoek, ten einde ze geschikt te maken voor
toepassing in de praktijk. Hun werkwijze is niet verschillend van die van het
merendeel der onderzoekers waar ik het over heb gehad. Ook op een
industrie-laboratorium is men bezig met aanvulling en consolidatie, met het aanvullen
van leemten, en met het zoeken van verdere voorbeelden van in wezen bekende
dingen. Verschillend is de keuze van onderwerpen en, tot op zekere hoogte, de
motivatie. Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen de motivatie van
de onderzoeker zelf en de motivatie van de onderneming waarvoor hij werkt. Iemand
die werkt aan de elektronenoptica van een kathodestraalbuis voor kleurentelevisie
is misschien helemaal niet geïnteresseerd in televisie en nog minder in de fabricage
van kleurenontvangers. Het is heel goed mogelijk dat hij het probleem bijna ziet als
een zuiver wiskundig probleem, waarbij onder andere vernuftige
computerprogramma's moeten worden geschreven. De fabrikant aan de andere
kant is niet zo gevoelig voor de esoterische schoonheid van de wiskunde of de
elegantie van computerprogramma's. Voor hem gaat het om de praktische resultaten.
Er is een bekend Engels gezegde dat schoonheid zich in het oog van de toeschouwer
bevindt. Het is mutatis mutandis ook van toepassing op de waardering van zuiver
en van toegepast onderzoek. Ik heb het al gehad over de intellectuele uitdaging van
technische problemen. Die is een onontbeerlijke factor voor het succes van industriële
research. Diezelfde uitdaging geeft echter ook reden tot verontrusting. Daar kom ik
nog op terug.
Het komt voor dat industrielaboratoria ook bijdragen leveren tot grondbeginselen,
tot fundamentele kennis. Dat is heel plezierig voor de onderzoekers in kwestie en
draagt ertoe bij ook het niveau van het toegepaste werk te verhogen. Het is echter
niet de bestaansreden van industrielaboratoria. (Twee voorbeelden van mijn eigen
werk noemde ik in een eerder hoofdstuk.)
Zulk fundamenteel werk in de industrie heeft zijn tegenhanger in technologisch
werk in academische laboratoria. Een een-
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voudig voorbeeld is de Dewarfles (of thermosfles), in 1892 uitgevonden door Sir
James Dewar als een hulpmiddel bij zijn werk over lage temperaturen, maar nu
bijna overal te vinden als huishoudelijk artikel. Thermosflessen zijn bijzonder geliefd
in China. Toevallig woonde ik in Genève eens een lezing bij van de schrijfster Han
Suyin en daar vermeldde ze thermosflessen als een van de zegeningen die de
bezetting van Tibet - zij noemde het anders - voor de bevolking aldaar had
opgeleverd. Astronomen hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de ontwikkeling van
optische instrumenten. Sommige van de methodes van informatieverwerking uit de
hoge-energiefysica zullen wellicht toepassing vinden in medische diagnostiek,
hoewel de resultaten van dat vak zelf niet worden toegepast.
Wat is de invloed van oorlogen? In de door mij aangehaalde brief zegt Pauli dat
ten gevolge van de oorlog de fundamentele wetenschap vrijwel tot stilstand was
gekomen. Anderen hebben gesproken over de stimulerende invloed van militaire
eisen. Die schijnbare tegenstrijdigheid kan gemakkelijk worden opgehelderd. In
oorlogstijd is er stagnatie aan het meest vooruitgeschoven front van de wetenschap,
maar de achterstand in tijd tussen bestaande fundamentele kennis en haar
toepassing wordt verkort. De ontwikkeling van de radartechniek, van buizen die
centimetergolven genereren, van golfpijpen en trilholtes enzovoort, berustte op
reeds lang bekende principes, maar niemand was eraan toegekomen dergelijke
dingen te maken. Na de oorlog werd met dit soort apparatuur heel wat fundamenteel
werk gedaan. Er kwamen zelfs Nobelprijzen uit. Over de verrassend korte tijd waarin
een atoombom werd ontwikkeld heb ik het al gehad.
Ik verwacht dat de meeste natuurkundigen en technici het wel ongeveer met mijn
uiteenzetting eens zullen zijn, maar dat deze door historici, sociologen en andere
beoefenaren der sociale wetenschappen bekritiseerd zal worden. Ze zullen
tegenwerpen dat ik over wetenschap en techniek heb gesproken alsof dat de enige
dingen zijn die meetellen, dat ik er geen enkele verklaring van heb gegeven waarom
toepasbare wetenschap in onze Westerse wereld ontstond en dat ik generlei
aandacht heb besteed aan de invloed van economische en politieke factoren op
wetenschap en techniek.
Die kritiek is zeker gerechtvaardigd: ik ben mij terdege be-
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wust van de beperkingen van mijn analyse en van mijn deskundigheid. Dat is juist
de reden waarom ik over een formulering heb gesproken en niet over een ‘filosofie’.
Ik meen dat mijn model een vrij goed beeld geeft van de wijze waarop kennis en
technische vaardigheid tot stand komen; ze gaat voorbij aan socio-economische
aspecten en dieperliggende oorzaken.
De invloed van de maatschappij op de ontwikkeling van de techniek is duidelijk;
de invloed op de wetenschap is voor een groot gedeelte indirect, loopt via de
techniek. In de jaren dertig veroverde de radio-omroep de wereld. Daardoor werden
radiobuizen goedkoop en betrouwbaar, en dat had een grote invloed op de
ontwikkeling van de kernfysica. De groei van de natuurkunde en van andere
wetenschappen zou anders zijn geweest wanneer na de tweede wereldoorlog
banken en verzekeringen niet zouden hebben aangedrongen op grote computers.
(Een IBM-directeur zei eens tegen me: ‘We willen helemaal niet beweren dat we
over technische kennis beschikken die niet even goed bij Philips, Siemens en enkele
andere aanwezig is. Maar jullie hebt nooit werkelijk de noodzaak gevoeld van
flamboyante aanvalsacties op grootschalige data-verwerking.’)
Wat de directe invloed op de wetenschap betreft, er is geen wetenschap als er
geen wetenschapsmensen zijn, en er zullen maar heel weinig wetenschapsmensen
zijn als niemand hun een salaris wil betalen en wil betalen voor instrumentatie.
Regeringen moeten beslissen hoeveel ze willen uitgeven, en een of andere vorm
van wetenschapsbeleid moet er zijn, maar de invloed van wetenschapsbeleid op
de inhoud van de onderzoekingen is tot nog toe klein geweest. Wetenschapsbeleid
bepaalt wel de omvang van wetenschappelijke inspanning, niet de geaardheid.
Ik ben bereid toe te geven dat men ook kan spreken over een
economie-techniekspiraal (of, als men wil, terugkoppellus) die in parallel met de
wetenschap-techniekspiraal werkt en die minder oppervlakkig zou moeten worden
behandeld dan ik hier doe. Het feit blijft echter bestaan dat ik een aardig goede
beschrijving van het technisch en wetenschappelijk gebeuren kan geven zonder
ermee rekening te houden. Daarom zeg ik graag met gebruik van een terminologie
waarvan ik moet toegeven dat ze vaag is, dat de wetenschaps-technologiespiraal
een bijna autonoom mechanisme is.
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Laat ik proberen dat wat nader uit te werken. In hoofdstuk 5 heb ik geschreven over
een lezing waarin Schrödinger probeerde een parallel te trekken tussen de ‘Zeitgeist’
en de tendenties van de fysica; ik vertelde ook dat zijn ideeën op zijn collega's geen
grote indruk maakten. Als dergelijke parallellen werkelijk zouden bestaan, dan zou
men systematische verschillen moeten verwachten tussen de natuurkunde in
Sovjet-Rusland en in de Westelijke landen, want Rusland heeft een geheel ander
sociaal en economisch stelsel. Ik kan geen verschil ontdekken. 't Is niet onmogelijk
dat voorwoorden en inleidingen weleens een verwijzing naar de staatsgodsdienst,
dat wil zeggen naar het dialectisch materialisme, bevatten, maar zelfs als de
betoonde eerbied oprecht is gemeend, hebben dergelijke geloofsbelijdenissen geen
invloed op de wetenschappelijke inhoud.
Moderne natuurwetenschap staat in China nog in de kinderschoenen, maar groeit
snel. Sommige Chinese natuurkundigen vertelden me dat de denkbeelden van Mao
grote invloed op hun werk hadden gehad. Maar wat betekende dat? Dat zij Mao's
vermaningen betreffende doorzetting en zelfvertrouwen ter harte hadden genomen!
Dus hadden ze heel hard gewerkt en de moed niet opgegeven, ook wanneer een
probleem bijna onoplosbaar scheen. Ik lach daar niet om. Als een leider erin slaagt
zijn volk hard te laten werken en ze ervan weet te overtuigen dat ze nooit de moed
moeten opgeven, dan is dat een goed ding. Maar de natuurkunde wordt er niet
anders door.
Natuurlijk zijn er ongelukkige voorbeelden geweest waarbij een regering inderdaad
probeerde de inhoud van de wetenschap te beïnvloeden. In hoofdstuk 7 heb ik
geschetst dat sommige nazi's probeerden een speciale Duitse fysica in te voeren.
Het is hun niet gelukt. In Rusland werd een tijd lang een bepaald soort van genetica
- of liever niet-genetica - officieel voorgeschreven. Dat heeft de Russische landbouw
ongetwijfeld veel kwaad gedaan, maar uiteindelijk is de genetica in Rusland er niet
anders door geworden.
Als we kijken naar het verschil tussen individuele mensen, dan zien we iets
dergelijks. Max Planck was een wat conservatief en een godsdienstig man, Langevin
was communist en rationalist. Beiden waren even ontvankelijk voor nieuwe
denkbeelden, zoals Einsteins relativiteitstheorie, maar Plancks eigen werk
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was meer revolutionair dan dat van Langevin. (Misschien is hij daar zelf van
geschrokken, maar dat is een andere zaak.)
Nu zou men moeten verwachten dat de techniek grotere verschillen vertoont,
want die is immers veel nauwer verbonden met het economisch bestel en met de
wensen en de behoeften van het volk. Maar toen ik na mijn pensionering bij Philips
begon landen in Oost-Europa te bezoeken, was ik bijna teleurgesteld. Er wordt zo
vaak gezegd dat in onze kapitalistische maatschappij de klant wordt gemanipuleerd
door de industrie en ertoe wordt gebracht dingen te kopen die hij niet werkelijk nodig
heeft, dat ik me afvroeg of in een communistisch land alle dingen waar we dagelijks
mee te maken hebben er niet heel anders uit zouden zien. Dat doen ze niet. In
Rusland zijn lepels en vorken, kopjes en borden, stoelen en bedden, kleren en
fietsen niet principieel anders dan bij ons in het Westen. Voor zover er verschillen
zijn, zijn die ofwel het resultaat van een pre-revolutionaire folkloristische traditie zoals borduurwerk in Roemenië - of ze laten alleen maar zien dat de techniek nog
wat bij ons achter is.
In China eten ze met stokjes en dragen ze wat wij een Mao-pak noemen. Ik heb
echter een Chinese fiets grondig bekeken. Die leek verbluffend veel op onze fietsen.
Blijkbaar heeft ons veel gesmaad marktmechanisme toch tot een produkt geleid dat
ook in een communistische samenleving nuttig wordt geacht. Iets dergelijks geldt
ook voor naaimachines.
Ook wat de wisselwerking tussen wetenschap en technologie betreft heb ik meer
overeenstemming dan verschil menen te ontdekken. Ik had eens een gesprek met
een hoogleraar die marxistisch-leninistische wijsbegeerte doceerde aan een
universiteit in de DDR. Hij had een voordracht gehouden waarin hij onder andere
had betoogd hoe belangrijk het was dat de studenten in hun eerste jaar een grondige
scholing in het marxisme kregen ‘zodat ze een wetenschappelijk fundament hebben
voor hun hele verdere studie’. Ik vertelde hem dat hij me niet had overtuigd, waarop
hij glimlachend antwoordde dat hij dat ook niet had verwacht. Maar toen ik begon
hem concrete vragen te stellen over de relaties tussen universiteit en industrie, en
vooral over de manier waarop academische kennis werd overgebracht naar de
industrie, moest hij toegeven dat Marx daar geen antwoord op gaf en algauw begon
hij mij om raad te vragen. We kwamen ook te spreken over
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bepaalde elektronische toestellen die nuttig zouden kunnen zijn voor gehandicapten
en ik merkte op dat de moeilijkheid bij ons was dat de ontwikkelkosten hoog waren
en dat ze niet konden worden verhaald op de latere verkoop. En dan was er niemand
die voor de ontwikkeling wilde betalen. Was dat bij hun economisch stelsel niet veel
beter? Hij zuchtte en sprak de gedenkwaardige woorden: ‘Ik vrees van niet. Als bij
jullie een project economisch niet levensvatbaar is, is het gewoonlijk bij ons niet
sociaal gerechtvaardigd.’
Als ik gelijk heb met mijn opmerking dat er wat wetenschap en techniek en hun
onderlinge relaties betreft, geen groot verschil is tussen landen met zeer verschillende
socio-economische toestanden en ook niet tussen personen met zeer verschillende
ideologieën, dan kan dunkt me de vraag ‘Wie bestuurt die spiraal?’ maar één
antwoord hebben: niemand. De voortgang van de wetenschap-techniekspiraal kan
worden begunstigd of vertraagd door regeringsmaatregelen, door oorlogen, door
revoluties, maar het wezen van de voortgang wordt daar niet door beïnvloed. Mijn
bewering dat deze spiraal een autonoom mechanisme is, is dus toch niet zo vaag
als ze op het eerste gezicht zou kunnen schijnen.
Hiermee zou ik mijn boek kunnen besluiten. Wanneer ik terugblik op een halve
eeuw van werkzaamheid op het gebied van de natuurkunde en haar toepassingen,
dan voel ik dat ik mijn rol heb gespeeld in die machtige spiraal. Daar waren mijn
jonge jaren, toen ik kon toezien hoe grootse, nieuwe theoretische concepties zich
ontvouwden in een ambiance van ernstig spel, en toen ik af en toe daartoe zelf iets
kon bijdragen. Er volgden jaren waarin ik er het toezicht over had hoe sommige van
deze denkbeelden praktisch werden toegepast en hoe sommige toepassingen weer
steun gaven aan verdere vooruitgang van de wetenschap. Soms treur ik nog om
problemen, die ik in mijn jongere jaren zou kunnen hebben opgelost en die ik niet
oploste - maar de meeste zijn inmiddels door anderen opgelost of zullen dat nog
wel eens worden; soms schaam ik me dat ik bepaalde projecten bij Philips, die ik
zou hebben moeten doordrukken, niet heb doorgedrukt - maar op een of andere
manier heeft de onderneming mijn tekortkomingen overleefd, en in elk geval heb ik
geholpen zinvol en interessant werk te geven aan vele wetenschapsmensen en
technici. Soms ben ik ongelukkig omdat ik werkelijk pionierswerk in de natuur-
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kunde niet meer kan volgen, laat staan ertoe bijdragen. Ik kan ook niet meer zo ver
en zo snel wandelen als vroeger. Gelukkig zijn er nog veel dingen die ik wel kan
doen, en die ik graag doe.
Een van de dingen die ik me verplicht voel te doen, is aan het bovenstaande nog
een paar bladzijden toe te voegen. Wel kan ikzelf langzamerhand een misschien
niet geheel onverdiende rust nemen en proberen mijn laatste levensjaren kalm en
blijmoedig te slijten, maar wetenschap en techniek doen dat niet: hun opmars gaat
door met onverminderde en dreigende vaart. In mijn jongere jaren liepen mijn
collega's en ik luchthartig heen over de mogelijkheid van maatschappelijke
consequenties van ons werk. Die fout wil ik niet opnieuw maken, ik wil niet, zoals
een Engelse dichter het uitdrukte, ‘de dwaasheid van mijn jeugd verlengen tot
schande van mijn oude dag’. In deze laatste bladzijden zal ik trachten iets van mijn
twijfels, iets van mijn vrees tot uitdrukking te brengen.
Het bondgenootschap van wetenschap en techniek heeft in de zogenaamd
ontwikkelde landen de gehele levenswijze veranderd. Vrijwel alle produktieprocessen
- die van land- en tuinbouw inbegrepen - zijn verregaand gemechaniseerde industriële
processen. Onze huizen zijn boordevol elektrische apparaten, onze voortbeweging,
ons reizen is gemotoriseerd. Zelfs onze sport en spelen - kijk maar naar een moderne
wintersportplaats - zelfs onze seksuele moraal en gebruiken zijn afhankelijk van
industriële massaprodukten.
Wetenschapsmensen en technici kunnen met recht trots zijn op hun prestaties.
Trots op hun steeds dieper gaand begrijpen van de eigenschappen van de materiële
wereld, trots ook op hun steeds groter technisch kunnen en op hun steeds vollediger
beheersing van de krachten der natuur. In ons deel van de wereld is een einde
gekomen aan veel onmenselijk gezwoeg. De levensverwachting is toegenomen;
veel ziekten die vroeger wijd en zijd vroegtijdige sterfte en smartelijk lijden
veroorzaakten zijn uitgeroeid door de vorderingen van de geneeskunde en door
betere voeding en betere hygiëne, berustend op grotere biochemische en
microbiologische kennis. Landen in de derde wereld die het lot van hun inwoners
willen verbeteren, weten dat het voor hen noodzakelijk is een zekere mate van
wetenschappelijke en technische competentie te bereiken. Dat wordt ook betoogd
door denkers die in het algemeen weinig ophebben met onze industriële beschaving.
Zelfs
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Marcuse, wiens boeken een tijd lang door hippies en contesterende studenten
werden beschouwd als theoretische achtergrond van hun gedrag, zelfs Marcuse
1
schrijft in zijn Essay on Liberation: ‘Elektrificatie, natuurlijk, en alle technische
hulpmiddelen die het leven vergemakkelijken en verlichten...’ Ivan Illich,
meedogenloos criticus, schrijft: ‘[Voor de ontwikkelingslanden] hangt de uitbanning
2
van slavernij en gezwoeg af van het invoeren van passende moderne technologie.’
Maar de stemming van dit ogenblik is niet langer een van onkritische tevredenheid
over onze prestaties. Twijfel en bezorgdheid bevangen zowel technici en
wetenschappelijke specialisten als het grote publiek. Die bezorgdheid acht ik
gerechtvaardigd, ook al is ze vaak meer op intuïtief gevoel dan op strikt logische
argumenten gebaseerd. Over deze twijfels wil ik nu iets zeggen.
Een eerste groep critici richt zich niet tegen wetenschappelijke techniek als
zodanig, maar betoogt dat de snelle groei van de techniek in de niet al te verre
toekomst zal leiden tot uitputting van de hulpbronnen op aarde: we zullen worden
geconfronteerd met een tekort aan voedsel, aan energie, aan delfstoffen. Alleen
mensen zullen er in overvloed zijn. De rapporten van de Club van Rome hebben
velen opmerkzaam gemaakt op het simpele feit dat exponentiële groei, dat wil
zeggen groei met een vast percentage per jaar, nooit erg lang door kan gaan. Mijn
verontschuldigingen aan de Club van Rome, dat ik hun uitvoerige studies terugbreng
tot deze vanzelfsprekendheid, maar veel meer zal het grote publiek er wel niet van
onthouden. ‘Exponentiële grapjes’ - één korrel tarwe op het eerste vakje van het
schaakbord, twee op het tweede, vier op het derde, acht op het vierde enzovoort;
een cent door Adam op rente gezet tegen 3% per jaar - zijn nogal afgezaagd. Toch
zal ik er nog een aan de collectie toevoegen. Een gezonde baby verdubbelt zijn
geboortegewicht in zes maanden. Als hij daarmee doorging dan zou hij tegen de
tijd dat hij naar de lagere school ging twaalf ton wegen, het gewicht van een
volwassen olifant. Nu maken ouders zich veel zorgen over veel aspecten van de
ontwikkeling van hun kinderen, maar bang dat hun kind een olifant zal worden zijn
ze meestal niet. Ze weten dat er een betrouwbaar controlemechanisme bestaat
waardoor de groei binnen redelijke grenzen wordt gehouden. Een nichtje van me
heeft eens een zwervend hondje van onbepaald ras geadopteerd en werd
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wat ongerust toen het dier maar bleef groeien, maar ze wist in elk geval dat het niet
groter kon worden dan een Deense dog of een Ierse wolfshond. (In werkelijkheid
bleef het nog wat kleiner dan een Duitse herder.) Voor onze techniek is het niet
duidelijk dat zonder crises en rampen een redelijk verzadigingsniveau zal worden
bereikt.
Een speciaal soort van ‘hulpbron’ is ons natuurlijk milieu, en velen vrezen dat
daar onherstelbare schade zal worden aangericht al vóór de grondstoffen voor de
techniek uitgeput raken. Grote hoeveelheden olie kunnen worden verkregen, worden
al verkregen door oliewinning onder zee. Daarbij zal in elk geval van tijd tot tijd
gemorst worden en het is heel goed mogelijk dat de stranden onbruikbaar zullen
zijn voor recreatie lang voordat de olie op is. Overigens is tegenwoordig het zeewater
op veel plaatsen zo sterk verontreinigd door industrieel en menselijk afval dat het
voor zwemmen ongeschikt is. Een eindje landinwaarts bieden dan met plastic
beklede zwembaden een armetierig surrogaat voor echt zwemmen. Datzelfde geldt
voor meer dan één Zwitsers bergmeer.
Het wegwerken van het afval van chemische fabrieken schept hoe langer hoe
meer problemen. Dat geldt ook voor het radioactieve afval van kerncentrales. Wat
dat laatste betreft, ik geloof dat niemand helemaal tevreden is met de nu bekende
oplossingen. Wel heb ik het gevoel dat degenen die categorisch iedere voorgestelde
methode a priori verwerpen een vrij kleine minderheid vormen, zij het een
luidruchtige.
Vooral in de Verenigde Staten is het verwijderen van koeiemest, die elders nog
steeds als zeer waardevol wordt beschouwd, een groot probleem geworden. Het is
amusant te bedenken dat dit een heel oud probleem is. Een van de opdrachten van
Hercules was het schoonmaken van de stallen van koning Augias, een soort van
potstallen waar de mest zich al jarenlang had opgehoopt. De door Hercules
toegepaste methode zou tegenwoordig niet acceptabel zijn. Hij leidde twee riviertjes
door de stallen en spoelde daarmee de mest weg. Daar zou je bij de huidige
milieubeschermers niet mee moeten aankomen!
Het koolzuurprobleem is minder acuut maar wellicht veel belangrijker. Als we
ermee doorgaan meer en meer fossiele brandstof te verbranden en onbeperkt
bossen te vellen, dan zullen we
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wellicht het koolzuurgehalte van de atmosfeer doen toenemen en die zou daardoor
minder doorschijnend worden voor infrarode stralen. Dat zou dan tot een verhoging
van de gemiddelde temperatuur op aarde leiden en tot drastische
klimaatveranderingen.
Zorgen aangaande onherstelbaar milieubederf maken deel uit van de
verontrustheid van een tweede groep van critici. Zij zijn ervan overtuigd dat, ook
afgezien van eventuele beperkingen opgelegd door gebrek aan grondstoffen, een
overmatig gebruik van energie en van technische hulpmiddelen in het algemeen tot
verontmenselijking en ontaarding voert en dat onze industriële beschaving de
grenzen van wenselijk gebruik al lang heeft overschreden. Ik citeerde de eerste
helft van een zin van Illich. Die zin gaat als volgt verder: ‘en voor de rijken hangt het
vermijden van een nog ergere degradatie af van het metterdaad erkennen van een
drempel in energiegebruik waarboven technische processen sociale relaties gaan
overheersen.’ In dit verband zou ik nog willen opmerken dat de apparaten waarmee
we ons thuis omringen gedeeltelijk tijdbesparend, gedeeltelijk tijdverknoeiend zijn.
De tijd die we met het eerste soort besparen kunnen we met het tweede soort
zoekbrengen. Ik wil ook proberen een beschouwing te reconstrueren waarop ik eens
werd vergast door F. Runge, ingenieur bij Telefunken, zoon van de bekende Göttinger
wiskundige Carl Runge en zwager van Richard Courant. ‘Toen de duivel, wiens
hoofddoel het is de mens af te houden van dieper nadenken, zag dat door verbeterde
techniek de mensen hoe langer hoe minder tijd en inspanning nodig hadden om in
hun behoeften te voorzien, begon hij zich werkelijk zorgen te maken. Toen liet hij
de mensen de televisie uitvinden. Dat was een prachtige uitvinding, want hij werkte
naar twee kanten. Hij gaf aan veel mensen veel werk gedurende werktijd, en
gedurende hun vrije tijd kwamen ze half versuft voor een beeldbuis te zitten. En zo
werd het gevaar dat de mensheid over hogere dingen zou gaan nadenken, voorlopig
bezworen.’
Degenen die er zo over denken, zullen waarschijnlijk blij zijn met de conclusies
van de Club van Rome: wellicht zullen materiële tekorten ons dwingen tot een ander
levenspatroon, waarbij grootschalige industrie zal verdwijnen en waar we menselijker
en ‘gezelliger’ (zo vertaal ik Illichs convivial) gereedschap zullen gebruiken. Dergelijke
denkbeelden doen wel wat denken aan de
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herdersillusies van vroegere eeuwen. Toch geloof ik dat het fout zou zijn het hele
idee van Small is beautiful alleen te zien als een extravagantie van welgestelde
lieden in een rijk industrieland. E.F. Schumacher, die als jongeman Duitsland verliet
omdat hij Hitlers politiek onaanvaardbaar vond - hij was geen jood - verdient beter.
Een gevoel van onbevredigdheid en van wantrouwen heeft niet alleen te maken
met de materiële omstandigheden in industrielanden. Het gaat dieper. Traditionele
godsdiensten bevatten een kosmogonie, een uitleg van de oorsprong van onze
wereld en van het leven op aarde; ze bevatten ook een ethische code. De moderne
wetenschap heeft dit soort kosmogonie vervangen. Darwins Origin of Species en
Weinbergs First Three Minutes hebben Genesis verdreven. Deze verwerping van
de bijbelse denkbeelden over de schepping heeft velen ertoe gebracht ook te gaan
twijfelen aan de christelijke morele beginselen, en daar kan de wetenschap geen
hulp bieden. Het gevoel van onzekerheid dat zo karakteristiek is voor veel jonge
mensen in onze industriële maatschappij, wordt niet in de eerste plaats veroorzaakt
door de snelle verandering in onze materiële omgeving: wat dat betreft passen jonge
mensen zich met een voor ouderen verbluffend gemak aan. Veel belangrijker is het
ontbreken van ethische richtlijnen. Dit verklaart ook de aantrekkingskracht die uitgaat
van min of meer mystieke genootschappen - sommige ongetwijfeld in het leven
geroepen door welmenende en toegewijde lieden, sommige gedreven door
ontstellend fanatisme, sommige bepaald met een commercieel tintje. Het verklaart
ook de vlucht in zelfmoord, of in druggebruik, een soort van langzame, chronische
zelfmoord. Misschien verklaart het ook de aantrekkingskracht van het marxisme,
dat beweert een wetenschappelijke basis voor een gedragslijn te geven, al zullen
de meeste fysici het wel moeilijk vinden dit wetenschappelijk karakter te erkennen.
De God van het oude testament was een God der wrake. Hij vernietigde Sodom
en Gomorra met het vuur van de hemel, ze straffend voor hun zonden. Voor de
meesten van ons heeft dat verhaal zijn betekenis verloren: we hebben wetenschap
tot onze God verheven... en ook deze God dreigt onze steden te zullen vernietigen
met hemelvuur, wanneer niet wegens onze zonden dan wegens onze domheid.
Nergens treedt de werking van de weten-
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schap-techniekspiraal duidelijker aan het licht, nergens zijn haar resultaten
schrikwekkender, nergens is vrees meer terecht dan in het geval van kernwapens.
Ik zal hier niet ingaan op de geschiedenis van de atoombom: de hoofdzaken zijn
welbekend en ik kan er niet uit eigen ervaring over meepraten. Zouden Engeland
en de Verenigde Staten van het ontwikkelen van dit wapen hebben moeten afzien?
Ik geloof van niet. Het gevaar dat het in Duitsland zou worden gemaakt was te groot
en ik denk niet dat Hitler ook maar enige scrupules zou hebben gehad het tegen
Engeland en Rusland te gebruiken. Zouden wetenschapsmensen van beide partijen
een afspraak hebben kunnen maken te weigeren aan een dergelijk project mee te
werken? Als dat inderdaad was wat Heisenberg op het oog had toen hij gedurende
de oorlog met Bohr over de mogelijkheid van kernwapens sprak, kan men zich
alleen maar verwonderen over zijn naïviteit.
Zou men de Japanners tot overgave hebben kunnen dwingen door alleen met de
bom te dreigen en niet inderdaad twee grote steden te verwoesten? Ik ben niet
geheel overtuigd dat dit inderdaad onmogelijk zou zijn geweest, maar moet toegeven
dat ik weinig afweet van oorlogvoering en van internationale politiek. Als de
herinnering aan de verschrikkingen van Hiroshima en Nagasaki geholpen heeft tot
nog toe zowel het verder gebruik van kernwapens als het uitbreken van een nieuwe
wereldoorlog te voorkomen, dan ben ik bereid toe te geven dat die vernietigende
aanvallen niet geheel ongerechtvaardigd waren.
Voor velen van ons was het einde van de oorlog het einde van een nachtmerrie,
maar sindsdien zijn we in de greep van een andere, even griezelige nachtmerrie
geraakt. Steeds grotere voorraden kernwapens met steeds grotere
vernietigingskracht hopen zich op in de Verenigde Staten en in Sovjet-Rusland, op
een wat kleinere schaal in Engeland en in Frankrijk, op een minder nauwkeurig
bekende schaal in China en op kleine schaal in enkele andere landen. De middelen
om deze wapens iedere verlangde plaats ter wereld nauwkeurig te doen treffen,
worden steeds volmaakter.
Niels Bohr was een van degenen die al vroeg voor deze ontwikkeling
waarschuwde. Uit zijn open brief aan de Verenigde Naties van 1950 blijkt dat hij
3
reeds in 1944 de toekomstige dreiging duidelijk voorzag. Hij haalt daar een
memorandum aan dat
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hij in het begin van 1944 deed toekomen aan - en later besprak met - president
Roosevelt. In dat memorandum spreekt hij over ‘het schrikwekkende vooruitzicht
van toekomstige mededinging tussen naties met betrekking tot een wapen van zo
formidabele geaardheid’. Hij wijst erop dat ‘de onderneming [van het maken van de
bom] veel kleiner was gebleken dan men had kunnen voorzien’ en legt de nadruk
op de noodzaak van het ‘voorkomen van in het geheim voorbereide mededinging’.
Het is duidelijk dat hij er van het begin af aan van overtuigd was dat het Rusland
niet moeilijk zou vallen kernwapens te maken zodra ze wisten dat ze ergens anders
waren gemaakt. Bohr koesterde de hoop dat de voorsprong van de Verenigde Staten
zou kunnen worden gebruikt om Rusland ertoe te bewegen internationale controle
te accepteren als de geschikte stappen daartoe maar vroegtijdig werden genomen.
In een later memorandum van maart 1945 schrijft hij: ‘Al deze kansen zouden echter
verspeeld kunnen worden, wanneer er geen initiatief wordt genomen, zolang de
zaak nog naar voren kan worden gebracht in een geest van vriendelijk advies.
Inderdaad zou uitstel in afwachting van verdere ontwikkelingen, vooral als
voorbereidingen voor een concurrerende inspanning inmiddels een gevorderd
stadium hebben bereikt, een dergelijk voorstel de schijn geven van een poging tot
dwang, waaraan geen grote natie verwacht kan worden zich te onderwerpen.’
Bohr had de indruk dat Roosevelt enige aandacht had voor zijn denkbeelden
4
maar een ontmoeting met Churchill was een complete catastrofe. Churchill, wiens
geweldige kracht misschien juist lag in een volledig voorbijgaan aan subtiele nuances
zoals die van Bohrs complementaire filosofie, besefte niet dat Bohr geenszins een
vaag en verward denker was, maar de toekomst heel wat duidelijker zag dan hijzelf.
Of een beleid zoals Bohr dat voorstond doorvoerbaar zou zijn geweest is zeer de
vraag; wat gebeurde, toen men niet naar zijn raad wenste te luisteren, was volledig
in overeenstemming met Bohrs voorspellingen; Rusland maakte algauw zijn eerste
kernbommen en sindsdien is ‘in het geheim voorbereide mededinging’ aan de orde
van de dag geweest. En de Sovjet-Unie heeft zich zeker niet onderworpen aan
enigerlei vorm van dwang.
Einstein was veel minder goed op de hoogte van de details van de kernfysica
dan Bohr, die in de jaren dertig belangrijk theore-
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tisch werk deed op het gebied van kernreacties en kernsplijting en die veel meer
contact had met de experimentele natuurkunde dan Einstein, die in eenzaamheid
zocht naar een allesomvattende veldtheorie. Einstein werd alleen bij de zaak
betrokken omdat hij de vermaarde brief aan Roosevelt ondertekende, de brief die
wellicht de doorslag gaf om met het project te beginnen. Maar in dit geval wijken
zijn opvattingen niet essentieel af van die van Bohr. C.P. Snow vat Einsteins
opvattingen als volgt samen:
‘De bom werd gemaakt. Wat kon een man doen? Hij kon geen antwoord vinden
waar men naar wilde luisteren. Hij ijverde voor een wereldstaat: dat maakte hem
verdacht zowel in de Sovjet-Unie als in de Verenigde Staten. Hij gaf een
eschatologische waarschuwing aan een massaal televisiegehoor in 1950:
“En nu heeft men het publiek medegedeeld dat de waterstofbom het nieuwe doel
is dat waarschijnlijk zal worden bereikt. Een versnelde ontwikkeling in die richting
is door de president plechtig aangekondigd. Zouden die pogingen succes hebben
dan zou radioactieve vergiftiging van de atmosfeer en dientengevolge vernietiging
van alle leven op aarde binnen het bereik van technische mogelijkheden zijn
gekomen. Het spookachtige van deze ontwikkeling ligt in haar blijkbaar onverbiddelijk
karakter. Elke stap schijnt het onvermijdelijke gevolg van de voorgaande te zijn. En
aan het eind rijst steeds duidelijker het beeld van algemene vernietiging.”
Die toespraak maakte dat men hem in Amerika nog meer wantrouwde. Wat
5
praktische resultaten betreft, niemand luisterde...’
De situatie waarin onze wetenschappelijke en technische bekwaamheid ons heeft
doen belanden is inderdaad beangstigend. Gulliver, de beroemde hoofdpersoon
van het satirische boek van Swift, had moeite het fundamentele verschil tussen
broad-endians en narrow-endians (mensen die een ei met de punt naar boven of
met de punt naar beneden in een eierdopje zetten) op de juiste waarde te schatten.
Een bezoeker uit een andere wereld zou het vermoedelijk evenzeer moeilijk vinden
het verschil te ontdekken tussen de ideologieën in de verschillende landen op aarde.
Hij zou waarschijnlijk tot de conclusie komen dat de grote landen een
zelfmoordverdrag hebben gesloten en dat ze nu met grote toewijding bezig zijn de
uitvoering daarvan voor te bereiden. Of zou hij denken dat men bezig is met een
hardhandige en verlate vorm van

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

362
gezinsplanning, die nodig is omdat meer humane methodes vele jaren lang zijn
verwaarloosd en zelfs door lieden met een zeker gezag zijn tegengewerkt?
In dit verband komt de vraag van de verantwoordelijkheid van de
wetenschapsbeoefenaren aan de orde. Velen menen dat programma's van
wetenschappelijk onderzoek moeten worden beoordeeld en goedgekeurd op grond
van hun sociale relevantie. Ik vind het een ongemeen nutteloos denkbeeld. Ten
eerste zijn wetenschappelijke schoonheid en wijsgerige diepgang even belangrijk
als praktische bruikbaarheid en dat wordt bij een dergelijke beoordeling zelden in
aanmerking genomen. Ten tweede maakt het eerder in dit hoofdstuk besproken
tijdsverloop tussen wetenschappelijke vooruitgang en praktische toepassing het
onmogelijk de praktische sociale relevantie te beoordelen op het ogenblik dat
fundamentele resultaten worden bereikt, en nog onmogelijker dat reeds eerder te
doen.
De ethische en sociale gevolgen van fundamenteel onderzoek kunnen alleen
worden vastgesteld wanneer toepassingen worden gemaakt, of op zijn minst
overwogen. Maar dan is het gewoonlijk voor de onderzoeker te laat om invloed uit
te kunnen oefenen. In de meeste gevallen is fundamentele kennis al lang algemeen
bekend voor ze wordt toegepast, en ze zal worden toegepast ook wanneer de
oorspronkelijke pioniers niet meewerken, hetzij uit principe, hetzij omdat ze er geen
aardigheid in hebben. Welke toepassingen ook mogelijk zijn, hoe gruwelijk ze ook
mogen wezen, er zullen altijd wel lieden te vinden zijn die hun diensten aanbieden,
hetzij om patriottische hetzij om financiële redenen; ze zullen het gebruik vergeten
of goedpraten en ze zullen gefascineerd raken door de technische problemen zelf.
Oppenheimer heeft eens gezegd dat een waterstofbom technisch bekoorlijk is
(technologically sweet) en in de schrijnende misplaatstheid van die woordkeuze
heeft hij het hele probleem samengevat. Ik heb het daar al over gehad toen ik in
hoofdstuk 4 over Daedalus schreef. Het geval van de eerste kernbom is uitzonderlijk:
daar werken ook de onderzoekers van ganser harte mee aan de technische
ontwikkeling, die daardoor aanmerkelijk werd versneld. Ook zonder hen zou de bom
gemaakt kunnen zijn, zij het enkele jaren later.
Wat kunnen wij fysici doen? We kunnen ontdekkingen niet onontdekt maken, het
verklaarde niet onverklaard. En we kun-
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nen de toepassing van wat verklaard en ontdekt is niet verhinderen. Zelfs als we
vandaag zouden ophouden met alle fundamentele onderzoek, zou dit geen directe
invloed hebben op wat er in het eerstkomende decennium in de wereld zal gebeuren.
Een vandaag ingaande kuisheidsgelofte heeft geen invloed op het geboortecijfer
gedurende de eerstkomende negen maanden. Stoppen met kernfysica zou de
dreiging van een kernoorlog totaal niet verminderen: voor oorlogvoering is bestaande
kennis ruim voldoende. We kunnen alleen trachten ons te gedragen als volwassen
burgers en zelfs als goed geïnformeerde burgers en niet alleen als burgers van ons
eigen land maar zelfs als wereldburgers: onze vele internationale contacten kunnen
daartoe bijdragen. We kunnen helpen waandenkbeelden te bestrijden en we kunnen
trachten schijnheiligheid en onverstand aan de kaak te stellen. Maar wij alleen
kunnen de onheilspellende spiraal noch stilzetten noch besturen.
Toch ben ik niet zonder hoop voor de toekomst. De wetenschaptechnologiespiraal
betekent een bondgenootschap van de wijsgeer en de ingenieur, van de homo
sapiens en de homo faber, maar het is een eenzijdige filosoof die zich heeft
aangesloten bij een bekrompen technicus. Ze vormen een bewonderenswaardig
efficiënt en produktief tweetal, maar ze hebben zich losgemaakt van alle banden
en beperkingen, ook van die, die worden opgelegd door wijsheid en naastenliefde.
De reacties die ik heb trachten te schetsen laten zien dat de mensheid begint in te
zien dat dit zo is. Zelfs als deze reacties de vorm aannemen van onnozel
anti-intellectualisme of leiden tot de dwaze wens de essentie van ons weten te willen
overheersen door democratisch despotisme, zelfs dan getuigen ze van een groeiend
besef dat wetenschap en techniek onze dienaren, niet onze overheersers moeten
zijn. Misschien kan dit laatste hoofdstuk van mijn boek bijdragen tot een beter begrip
van wetenschap en techniek en hun onderlinge verhouding en zo een heel klein
beetje helpen ons toekomstig lot in de hand te krijgen voor het te laat is.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

H. Marcuse: An Essay on Liberation, Penguin edition, 1969, p. 90.
I. Illich: Energy and Equity, Harper & Row, Perennial edition, New York 1974, p. 8.
De tekst is herdrukt in Niels Bohr, His life and work.
R.V. Jones, op. cit. p. 477.
C.P. Snow: Variety of Men, Einstein, Penguin Books, Harmondsworth 1969.
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Appendix A. De discussies tussen Bohr en Einstein over de
interpretatie van de quantummechanica
Het was eigenlijk verwonderlijk dat Einstein, die, toen hij het bestaan van lichtquanta
aan de orde stelde, tevens het denkbeeld van de dualiteit van golven en deeltjes
naar voren bracht, die zich in vele belangrijke verhandelingen intensief had
beziggehouden met statistische mechanica en die in zekere zin peetvader was
geweest van De Broglie's deeltjesgolven, zich verzette tegen de statistische
interpretatie van het nieuwe formalisme. In zijn discussies met Bohr kunnen we drie
1
fases onderscheiden.
Eerste fase. De Solvay Conferentie 1927. Einstein probeert tegenstrijdigheden
in de Heisenberg-Bohr interpretatie aan het licht te brengen door slim bedachte
‘gedachtenexperimenten’. Dat was een methode die geenszins door Heisenberg
en Bohr was bedacht! Ze was al met veel succes door Einstein toegepast om de
fysische betekenis van de relativiteitstheorie duidelijk te maken. Bohr had niet al te
veel moeite Einsteins argumenten te weerleggen. Ik herinner me vaag dat Ehrenfest
er in het colloquium over rapporteerde, maar in hoofdzaak vertrouw ik op de
zorgvuldige analyse van Pais.
Tweede fase. De Solvay Conferentie 1930. Dit keer bracht Einstein een nieuw
2

element in de discussie: de relatie E = mc maakt het in principe mogelijk energieën
te meten door weging. Einstein betoogde dat men daarvan gebruik makend aan de
relatie dE. dt = h kon ontkomen. Daar had Bohr heel wat meer moeite mee, maar
uiteindelijk lukte het hem toch Einsteins redenering te weerleggen. Het essentiële
punt in Bohrs argumentatie is de roodverschuiving van de klok die een sluiter bedient.
Deze vertoont spreiding omdat de plaats en dus de zwaartekrachtspotentiaal
spreiding heeft. Ik was het grootste deel van de herfst van 1930 in Kopenhagen en
we waren werkelijk opgewonden over deze ge-
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schiedenis. Ik wil niet zeggen dat we de overwinnaar binnenhaalden met
trompetgeschal en trommelgeroffel, maar we - als ik me goed herinner Gamow,
Landau, de veelzijdige Piet Hein en ik - lieten in de werkplaats van het instituut een
fraai model maken. Misschien is de tekening die bij Pais is gereproduceerd afgeleid
2
uit dat model.
Derde fase. Einstein gaf toe dat de theorie geen tegenstrijdigheden bevatte. Hij
gaf ook toe dat ze uiterst vruchtbaar was. Maar hij kon haar niet zien als een volledige
natuurbeschrijving en derhalve ook niet als het laatste woord. En nu kan ik uit
persoonlijke ervaring spreken. Het toneel is een colloquium in Leiden, waarschijnlijk
in de winter 1931-'32 toen ik assistent van Ehrenfest was, maar het zou ook eerder
geweest kunnen zijn. Ehrenfest was natuurlijk voorzitter, maar was zwijgzamer dan
gewoonlijk, en Einstein sprak. Wat vertelde hij precies? Ik weet bijna (maar niet
helemaal) zeker dat hij het had over een ‘Hohlraum’ met klok en sluiter en geplaatst
op een gevoelige weegschaal, zoals in zijn Solvay-1930 paradox. Maar hij probeerde
niet aan de onzekerheidsrelatie te ontkomen. Hij betoogde dat we nadat een
lichtquantum uit de doos is ontsnapt nog kunnen beslissen of we de klok willen
aflezen of de doos willen wegen. Zonder het lichtquantum zelf ook maar op enigerlei
wijze te storen kunnen we kiezen of we zijn energie willen weten dan wel het tijdstip
waarop het van een ver verwijderde spiegel zal terugkomen. Zoals gezegd, ik ben
er niet absoluut zeker van dat hij dit experiment besprak, ik ben er wel zeker van
dat het een geval was waarin we nog kunnen kiezen of we de ene of de andere
grootheid willen weten (energie of tijd, plaats of impuls), hoewel het deeltje waar
het over gaat door de meting niet op enigerlei wijze wordt beïnvloed. Iets dergelijks
was ook de essentie van een later verschenen verhandeling van Einstein, Rosen
en Podolsky. Ehrenfest had aan mij de taak toevertrouwd de discussie te openen
en ik zette zo goed als ik kon uiteen hoe de Kopenhaagse School over deze zaken
dacht. Einstein luisterde, een beetje ongeduldig had ik de indruk, en zei toen, en ik
geloof dat ik zijn woorden precies heb onthouden: ‘Ich weiss es, widerspruchsfrei
ist die Sache schon, aber sie enthält meines Erachtens doch eine gewisse Härte.’
De zaak heeft iets hards, iets wat moeilijk te aanvaarden, moeilijk te slikken is.
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Dit was de enige keer dat ik in een discussie tegenover Einstein stond. Ik had een
of twee keer naar een voordracht van hem geluisterd, maar hem verder niet ontmoet.
Toen ik na de oorlog naar Princeton kwam heb ik geen contact met hem gezocht.
De tragische dood van Ehrenfest had een bestaande verbinding verbroken, had
een kloof doen ontstaan, en ik durfde het niet aan te trachten die te overbruggen.
Er is natuurlijk een fundamenteel verschil tussen de statistische theorieën die
Einstein aan het begin van de eeuw uitwerkte en de statistische interpretatie van
de quantummechanica, al kan men wel van een formele analogie spreken. Einstein
kon de essentiële eigenschappen van de Brownse beweging afleiden zonder een
moleculair model te preciseren. Hij moest alleen aannemen dat de waarschijnlijkheid
van een toestand wordt gegeven door
W = exp (S/k),
waarbij S, de entropie, berekend kan worden uit macroscopische gegevens. De
atomaire wereld komt alleen in het spel door de constante van Boltzmann, k, door
Einstein geschreven als R/N (R de ‘gasconstante’ in de vergelijking pV = RT, en N
de constante van Avogadro). Als k oneindig klein zou zijn of, wat op hetzelfde
neerkomt, als het aantal atomen in een gegeven eindig volume oneindig groot zou
zijn, dan zouden er geen fluctuaties zijn en geen Brownse beweging. Op een
gelijksoortige wijze hangen alle quantumeffecten samen met de constante van
Planck. Als h naar nul gaat dan verdwijnen alle quantumeffecten.
In het geval van de Brownse beweging weten we echter dat wat we waarnemen
een manifestatie is van de atomaire wereld, een manifestatie waarvan de
hoofdtrekken kunnen worden berekend zonder een gedetailleerd model, maar die
kan worden beschouwd - en werd beschouwd - als een overtuigend bewijs voor het
bestaan van atomen.
Moeten we dan niet evenzo in de quantummechanica zoeken naar een diepere,
eraan te gronde liggende structuur? En is de door Einstein gelaakte ‘Härte’ (hardheid,
onverteerbaarheid) niet een teken dat de theorie onvolledig is?
Ja, we moeten zoeken naar een diepere structuur, zei Einstein, en hij besteedde
de laatste vijfentwintig jaar van zijn leven aan een vruchteloos zoeken naar een
veldtheorie die de quantumtheorie
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zou omvatten en tevens causaliteit volledig in ere zou herstellen.
Nee, zei Bohr. De quantummechanische beschrijving is zo volledig als ze kan
zijn. Dat wat Einstein een ‘Härte’ noemt is een essentiële trek van ons menselijk
zijn. De beelden die wij ons kunnen vormen, de taal die we gebruiken zijn slechts
voldoende om de atomaire verschijnselen op een ‘complementaire’ manier te
beschrijven. Soms moeten we het beeld van golven, soms het beeld van deeltjes
gebruiken. Deze voorstellingswijzen sluiten elkaar uit, maar de quantummechanica
heeft een samenhangend wiskundig formalisme geschapen dat hun gebruik regelt.
Deze filosofie van Bohr heeft een hele generatie van fysici ertoe gebracht de
methodes van de quantummechanica van ganser harte te accepteren en ze
onbeschroomd toe te passen op een steeds groter wordend gebied van problemen.
Zoveel succes hebben die toepassingen gehad dat we met de terminologie van
het tweede hoofdstuk kunnen zeggen dat de quantummechanica van atomen en
moleculen (ik spreek niet over de kern en nog minder over elementaire deeltjes)
het technische stadium heeft bereikt.
Maar wat zal uiteindelijk blijken waar te zijn? Het spectaculaire succes van de
volgelingen van Bohr en de onvruchtbaarheid van Einsteins latere pogingen zijn
geen werkelijke maatstaf. Ikzelf denk dat Bohr dichter bij de kern van de zaak kwam.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een eigenaardige vicieuze cirkel
opgesloten ligt in Einsteins denkwijze. Als filosoof geloofde hij in causaliteit, dat had
hij geleerd van zijn natuurkundig werk; in de natuurkunde zocht hij naar causaliteit,
want dat strookte met zijn filosofische overtuiging. Ik weet echter dat ik
bevooroordeeld ben. Zoals ik heb uitgelegd kende ik Einstein nauwelijks, terwijl mijn
contacten met Bohr een diepgaande invloed hebben gehad op mijn gehele denkwijze.
Overigens, wie ben ik om oordeel te vellen over het debat tussen de twee grootste
theoretische natuurkundigen van onze eeuw? Ik ben me ervan bewust dat de schets
die ik van hun meningsverschil heb gegeven heel oppervlakkig is en werkelijk
deskundigen zullen vinden dat ik sommige belangrijke punten verkeerd heb
begrepen. Maar het is een redelijk overzicht van de manier waarop ik tegen deze
dingen aankeek en ik geloof dat veel fysici van mijn generatie er niet veel anders
tegenaan hebben gekeken.

Eindnoten:
1 Voor een diepgaande behandeling van dit onderwerp verwijs ik naar A. Pais: ‘Einstein and the
Quantum Theory’, Rev. Mod. Physics, 51, no. 4 (oktober 1979), p. 863-914, in het bijzonder p.
899.
2 Ibid., p. 902, fig. 4.
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Appendix B. Natuurkunde omstreeks 1930
Hoewel dit appendix wat technischer is dan het boek zelf is het toch in dezelfde
geest geschreven: het beoogt niet een volledig en goed gedocumenteerd overzicht
te geven, het vertelt over mijn persoonlijke indrukken. Ik hoop dat wat ik schrijf ook
hier feitelijk correct is, maar keuze en nadruk worden bepaald door persoonlijke
voorkeur en ervaring.
Omstreeks 1930 kwam de niet-relativistische quantummechanica langzaamaan
in het technische stadium - in de zin van hoofdstuk 2; industriële of commerciële
toepassingen waren nog niet in zicht. Laat ons eerst eens kijken naar het onderzoek
van atoomspectra. Men verwachtte niet meer dat het tot nieuwe natuurwetten zou
leiden. Ook was men niet van mening dat dit onderzoek nodig was om verdere
bevestiging van de grondbeginselen der quantummechanica te krijgen. De situatie
wordt goed gekenschetst door een opmerking van O. Klein. Ik zei eens tegen hem
dat het aardig zou zijn als er grote automatische rekenmachines zouden bestaan
die nauwkeurig de eigenwaarden zouden kunnen bepalen van
Schrödinger-vergelijkingen voor een groot aantal elkaar beïnvloedende elektronen.
‘Maar zulke machines zijn er,’ zei Klein, ‘ze bestaan uit een ontladingsbuis en een
spectroscoop.’ Dit wilde overigens niet zeggen dat het onderzoek van ingewikkelde
spectra geen interessante zaak kon zijn, maar het moest op eigen merites worden
bekeken. Er was vooral nog rijkelijk gelegenheid voor verbetering van wiskundige
methodes.
Gedurende mijn eerste maanden in Kopenhagen was B. Trumpy uit Noorwegen
te gast in Bohrs instituut. Hij had de intensiteiten van een aantal spectraallijnen
gemeten en vergeleek die nu met waarden die hij berekende. Daarvoor had hij
benaderde golffuncties nodig die hij bepaalde door numerieke integratie waarbij
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hij een met de hand bewogen rekenmachinetje gebruikte. Hij was een harde werker
en kon uren achter elkaar zitten rekenen, maar ongeveer eens per uur stond hij op,
liep een paar rondjes om de tafel op zijn handen, en rekende dan rustig verder. Ik
weet niet wat ik meer bewonderde, zijn numerieke of zijn atletische vaardigheid.
Het onderwerp is in recente jaren tot nieuw leven gekomen door de laserfysica
die zeer verfijnde experimenten mogelijk maakt. Het is vermakelijk dat men ook
toen heel goed lasers zou hebben kunnen bedenken en maken. Het denkbeeld van
gestimuleerde emissie was sinds Einsteins verhandeling uit 1917 welbekend.
Geïnverteerde bezetting van energieniveaus moet voor gasontladingsexperts niet
ondenkbaar zijn geweest en de optische techniek die werd gebruikt om
interferometers te maken was ruimschoots voldoende om een laser aan de gang
te krijgen.
In werkelijkheid kwamen lasers pas veel later. Tegen het einde van de jaren twintig
en het begin van de jaren dertig begon wel een andere, nieuwe lijn in de
spectroscopie, namelijk het onderzoek van de zogenaamde hyperfijnstructuur. In
de theorie van Rutherford en Bohr wordt aangenomen dat de kern een puntvormige
lading is (met lading Z. e en massa M). Dat bleek volledig voldoende te zijn om de
structuur van spectra te kunnen verklaren. Toen men echter spectra zeer nauwkeurig
bekeek, met een spectroscoop van zeer groot scheidend vermogen, ontdekte men
dat vele tot dan toe als enkelvoudig beschouwde spectraallijnen in werkelijkheid
weer uit een aantal lijnen bestaan. Dat zou men de hyperfijne structuur kunnen
noemen; gangbaarder is het germanisme hyperfijnstructuur en die term zal ik ook
maar gebruiken. Reeds in 1924 had Pauli opgemerkt dat deze hyperfijnstructuur
moet samenhangen met andere kerneigenschappen dan lading en massa en hij
1
had het vermoeden uitgesproken dat de kern een impulsmoment zou bezitten. Wat
later analyseerden Goudsmit en Back zeer zorgvuldig de hyperfijnstructuur van het
bismuthspectrum en ze slaagden erin zowel het impulsmoment van de kern als (bij
benadering) het magnetisch moment te bepalen. Sedertdien heeft het onderzoek
van de hyperfijnstructuur nuttige, zij het ook bescheiden bijdragen tot onze kennis
van de atoomkernen geleverd. In Kopenhagen stond Ebbe Rasmussen aan het
hoofd van een groepje dat werk deed op dit gebied, en de
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Duitse natuurkundige Kopfermann, die ik in mijn zesde hoofdstuk noemde, was
daar vaak te gast.
Gedurende een van de eerste dagen van de conferentie in Kopenhagen in 1929
vroeg Goudsmit me of ik de wisselwerking van een magnetisch kernmoment en een
s-elektron kon uitrekenen, bijvoorbeeld het elektron in de grondtoestand van een
waterstofatoom. Dat was toen nog een onopgelost vraagstuk. In dergelijke toestanden
is de golffunctie bolsymmetrisch rond de kern en ze is in het middelpunt, dus ter
plaatse van de kern, niet nul. Stellen we ons nu voor dat er zich in de kern een
magnetische dipool met moment μ bevindt en dat het magnetische moment van het
elektron is uitgesmeerd volgens de waarschijnlijkheidsverdeling die wordt gegeven
door de absolute waarde van het kwadraat van de golffunctie en proberen we dan
de wisselwerking te berekenen, gebruik makende van de gewone formule voor de
wisselwerking van twee dipolen, dan blijkt dat de integraal divergeert. Ik had die
keer werkelijk het spreekwoordelijke geluk van de beginner: ik zag meteen hoe je
2
het probleem kon aanpakken en in een paar dagen had ik de oplossing uitgewerkt.
De zaak is dat in Diracs relativistische theorie van het elektron het magnetische
moment van het elektron het resultaat is van een stroomdichtheid. Dat had een
diepe indruk op me gemaakt en die werd nog versterkt door de elegante vorm van
de stroomverdeling in de grondtoestand van waterstof die in het boek van Weyl
expliciet was neergeschreven. Men kan haar zelfs met woorden beschrijven. De
ladingsdichtheid neemt exponentieel af met groeiende straal. De stroomdichtheid
kan worden beschreven door te zeggen dat de lading tussen twee naburige
concentrische boloppervlakken om de z-as ronddraait als een vast lichaam met een
dusdanige hoeksnelheid dat de snelheid aan de equator onafhankelijk van de straal
2

*

gelijk is aan αc. Daar is α de zogenaamde fijnstructuurconstante, a = e /ℏc ≈ 1/137.
Achtergaf gezien is het eigenaardig dat blijkbaar niemand op het idee was gekomen
een stroom te associëren met de elektronenspin voor Dirac zijn relativistische theorie
formuleerde. Toch zou dat in Pauli's niet-relativistische theorie heel goed gekund
hebben. Men hoeft namelijk alleen maar de formule uit de macroscopische
elektrodynamica

*

Hier en in het volgende is ℏ niet de constante van Planck, maar deze gedeeld door 2π.
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i = c curl M
toe te passen. Voor een s-toestand met spin in de z-richting geeft dat als resultaat:

De formule voor het magneetveld dat door deze stroomdichtheid in de oorsprong
wordt opgewekt is dan bijna een tautologie.
Een kleine historische uitweiding. Kort nadat Ørsted had gevonden dat een
elektrische stroom een kracht uitoefent op een magneetnaald (hijzelf sprak niet over
*
een stroom maar over het elektrisch conflict) formuleerde Ampère de hypothese
dat alle magnetisme het gevolg is van stromen. Dat idee werd overgenomen door
Maxwell en is ook een essentieel onderdeel van Lorentz' elektronentheorie. Nu zag
het er even naar uit dat Goudsmits en Uhlenbecks idee van een roterend elektron
de situatie zou wijzigen, maar Diracs theorie maakte aan die vrees een einde en
daar was ik erg blij om. Ik vond - en vind nog - magnetisme een verward en
verwarrend onderwerp tenzij je van het begin af aan uitgaat van stromen.
Magnetische momenten kunnen later worden ingevoerd, maar alleen als soms
handig rekenhulpmiddel zonder fysische betekenis.
Omdat ik de stroomverdeling in een s-toestand kende was het niet moeilijk het
door deze stroomverdeling in de oorsprong opgewekte magneetveld uit te rekenen.
Je had niet veel meer nodig dan het formuletje voor de tangentenboussole - het
practicum was toch wel ergens goed voor geweest - en verder moest je een
eenvoudig integraaltje uitrekenen. Voor het veld in de oorsprong vind je:

waar Ψ (o) de genormaliseerde Schrödinger-functie in het middelpunt is. Het is dan
heel eenvoudig de wisselwerkingsenergie te berekenen. Goudsmit produceerde
2

direct een listige schatting van |Ψ(o)| en het bleek dat mijn formule met succes kon
worden toe-

*

Vergelijk de opmerking van Maxwell over Ohm in hoofdstuk 2.
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gepast op het Na-spectrum en in enkele andere gevallen. Hij vond echter dat ik de
zaak maar alleen moest publiceren. Ik besteedde dus een deel van mijn tijd in
Kopenhagen aan het schrijven van een stukje en dat stuurde ik naar Goudsmit. Ik
heb nog een kopie van de tekst en ik begrijp nu heel goed dat Goudsmit niet goed
wist wat hij ermee aan moest. Het was nogal knullig geschreven, al was het resultaat
juist. Pas veel maanden later stuurde hij het terug met enkele voorstellen hoe ik het
kon verbeteren, maar voor ik daarmee klaar was, was de bekende verhandeling
van Fermi verschenen. Ik moet toegeven dat dat wel een teleurstelling was. En het
resultaat was nog belangrijker dan men toen kon voorzien. Er volgde namelijk uit
dat atomaire waterstof een absorptie en emissielijn moet hebben met een golflengte
van drieëntwintig centimeter. (Het bestaan van een dergelijke radio-spectraallijn
had men meteen kunnen voorspellen, de waarde van de golflengte kon men pas
kwantitatief berekenen nadat Stern het magnetisch moment van het proton had
bepaald.) Later hebben de radio-astronomen de emissie van deze straling voor
verschillende gebieden van de ruimte onderzocht en dit heeft veel bijgedragen tot
onze kennis van de bouw van ons melkwegstelsel. Het zou prettig zijn geweest als
*
eerste de daaraan ten grondslag liggende theorie te hebben gepubliceerd.
Misschien was het maar beter zo. Ik was toen toch al verwaand genoeg, en het
werk was niet verloren. Ik heb er later van kunnen profiteren.
Belangrijk werk werd destijds ook verricht - zowel experimenteel als theoretisch
- aan atomaire botsingen. Mott, die zijn stage in Kopenhagen juist beëindigde toen
†
ik aankwam, vond op dat gebied een aantal fraaie resultaten.
De overige toepassingen van de quantummechanica gingen in twee richtingen.
In de richting van moleculen en gecondenseerde materie, vooral vaste stoffen. Ik
heb al verteld hoe Pauli bezwaar maakte tegen het onexacte karakter van de verdere
uitwerking van de Heitler-London theorie van de chemische binding. Het

*

†

Bij een bezoek aan Leiden heeft Fermi mij min of meer zijn excuses aangeboden dat hij mij
het gras voor de voeten had weggemaaid. Dat was erg edelmoedig, hij kon natuurlijk niet
weten dat ik ook aan dit probleem had gewerkt.
N.F. (Sir Neville) Mott (geboren 1905). Professor in Bristol 1933-'54. Cavendish Professor in
Cambridge 1954-'71. Nobelprijs voor natuurkunde 1978.
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komt me voor dat men ook vandaag nog enige twijfel kan koesteren over de
betrouwbaarheid van de berekeningen - nu uitgevoerd met grote computers - van
bindingsenergieën, enzovoort. Pauli had ook wat tegen op de theorie van de vaste
stof. Niemand zal echter kunnen ontkennen dat juist daar de theorie bijzonder
vruchtbaar is geweest. Het is interessant de lijnen van onderlinge beïnvloeding nog
eens na te gaan. In het begin van onze eeuw was de soortelijke warmte van vaste
stoffen een verschijnsel waarvan de analyse de weg wees naar de quantumtheorie.
Daarna was het eigenlijke front op het gebied van de spectra. En ten slotte ging de
daaruit gewonnen quantummechanica haar oude schuld aan de vastestoffysica met rijkelijke interest - terugbetalen.
Quantummechanica ging ook in de richting van kleinere dingen, van de kern.
Daar was de situatie aanvankelijk heel wat minder duidelijk. De zaak was niet alleen
dat de vergelijkingen te moeilijk waren om op te lossen, er waren veel fundamentelere
problemen; er was nog geen sprake van dat de theorie in het technisch stadium
was.
Hoe stond het met Bohr zelf? Hij was maar matig geïnteresseerd in de verdere
uitwerking van de wiskundige theorie. Ik hield me later bezig - geïnspireerd door
een briljant idee van Oscar Klein - met de theorie van de asymmetrische tol, en
daardoor kwam ik tot enkele nieuwe resultaten in de theorie van de representaties
van de driedimensionale rotatiegroep en sommige van die resultaten kon ik
generaliseren voor andere groepen. Het werk werd vastgelegd in de disseratie
3
waarop ik op 3 november 1931 te Leiden promoveerde.
Die dissertatie - en een voorlopige mededeling - beschrijft ook wat tegenwoordig
vaak de Casimir-operator wordt genoemd. Om dat in het juiste perspectief te doen
zien, zou ik echter iets willen citeren uit een geestig Engels boekje How to be
4
famous. Onder het hoofd Plato zegt het onder meer: ‘Zijn eigen onnauwkeurige
opvatting over platonische vriendschap is achterhaald. In zijn tijd was die echter wel
een verbetering ten opzichte van het bestaande stelsel waarin men in het geheel
geen platonische vriendschappen kende.’ Mutatis mutandis zou dit ook van
Casimir-operatoren kunnen worden gezegd.
Van tijd tot tijd vroeg Bohr me: ‘Hvordan staar det, med det
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her Rotationsvaesen’ (hoe staat het met dat rotatiegedoe), maar meer uit
vriendelijkheid dan uit werkelijke belangstelling.
In vaste-stoffysica was Bohr in beginsel wel geïnteresseerd; hij had een prachtig
5
proefschrift geschreven over de elektronen-theorie van metalen, en had daarin
onder andere duidelijk laten zien dat vele experimenteel gevonden eigenschappen
van metalen niet kunnen worden begrepen op grond van de klassieke theorie. Hij
hield zich echter niet meer actief met het onderwerp bezig en in zijn instituut gebeurde
er ook niet veel op dit gebied. Toch moet hij wel hebben betoogd dat hij verwachtte
dat de quantum-mechanica de problemen weldra zou oplossen: in Bohrs verzameling
van overdrukken was de beroemde verhandeling van Bloch over elektronen in
metalen met een opdracht van Pauli - die niet van vaste-stoffysica hield maar wel
wist wat een goede verhandeling was -: ‘Aus dem beiliegenden Separatum von
Bloch wirst Du sehen, dass dein Triumf über die Gelehrten vollständig ist.’
Evenmin was Bohr toen zelf al erg actief op het gebied van kernfysica: dat zou
een paar jaar later komen, bijna als een tweede jeugd. Wel moedigde hij Gamow
aan; dat moet Gamow geloofwaardiger hebben gemaakt in de ogen van Rutherford
en zo ook enige invloed hebben gehad op de eerste experimenten van Cockcroft
en Walton.
Bohrs eigen werk bestond in de jaren dat ik in Kopenhagen was vooral in het
verfijnen en verdiepen van zijn denkbeelden over de ware betekenis van de
quantummechanica en hij trachtte ook de grenzen van de geldigheid van de
bestaande theorieën vast te stellen. Het eerste probleem dat hij met me besprak
was een nadere uitwerking van een mededeling die hij tijdens de 1929-conferentie
had gedaan: hij had daar betoogd dat het magnetisch moment van een vrij elektron
niet kan worden gemeten met een klassiek Stern-Gerlach experiment. We
analyseerden samen een aantal in beginsel mogelijke experimentele werkwijzen
en konden altijd laten zien dat de onzekerheid in de Lorentz-kracht groter was dan
het effect dat gemeten moest worden. Nu is het waarschijnlijk erg dom van me,
maar ik heb nooit begrepen dat dit van veel betekenis was. Vooral niet nadat Mott
had laten zien dat uit de relativistische vergelijking van Dirac volgt dat elektronen
die door een kern worden verstrooid, gepolariseerd worden, en wel des te meer
naarmate hun snelheid nadert tot de snelheid van
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het licht. Deze polarisatie kan worden waargenomen - en is vele jaren later
waargenomen - met behulp van experimenten over tweevoudige verstrooiing.
De golfvergelijking van Dirac was wel een grote stap vooruit, maar er zaten ernstige
moeilijkheden aan vast: de toestanden met negatieve energie. Wellicht heeft Bohr
eerst geloofd dat men daar vanaf zou kunnen komen door een zorgvuldige analyse
van wat wel en wat niet waarneembaar was, maar dat lukte niet. Wat was nu precies
de moeilijkheid? De Dirac-vergelijking heeft zowel oplossingen met positieve energie
als oplossingen met negatieve energie. Voor een vrij deeltje bestaat er zelfs volledige
symmetrie tussen toestanden met positieve en toestanden met negatieve energie.
Nu zou men op het eerste gezicht kunnen denken dat dit geen echte moeilijkheid
is en dat men de oplossingen met negatieve energie eenvoudig zou mogen vergeten.
Per slot van rekening zou in de welbekende vergelijking

de energie E ook negatief kunnen zijn. Zo eenvoudig kan men echter niet van de
moeilijkheden afkomen. Men kan namelijk niet uitsluiten dat er overgangen
plaatsvinden van toestanden met positieve energie naar toestanden met negatieve
energie. Toepassing van de gebruikelijke stralingstheorie zou tot de conclusie leiden
dat ieder elektron hoe langer hoe grotere negatieve energie krijgt, terwijl steeds
meer stralingsenergie ervoor zorgt dat de totale energie constant blijft. Klein had
laten zien dat volgens de Dirac-vergelijking een deeltje dat tegen een
2

potentiaal-drempel van meer dan 2 mc /e oploopt, een eindige kans heeft er
doorheen te komen als elektron met negatieve energie. Misschien hoopte men
destijds nog dat aan die uitstraling wel iets te doen was; voor de theorie van de
beweging in een elektrostatisch veld was dat veel onwaarschijnlijker.
Toen kwam Diracs gedurfde voorstel: neem aan dat alle toestanden met negatieve
energie bezet zijn. (Daar elektronen zich gedragen volgens de Fermi-Dirac statistiek,
de quantummechanische vorm van het Pauli-principe, is er in elke toestand maar
plaats voor één elektron. Men spreekt - of liever sprak - in dit verband graag over
de Fermi-zee. Dirac merkte verder op, dat
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er in die Fermi-zee wel eens een enkele onbezette plaats zou kunnen voorkomen;
die zou zich gedragen als een positief deeltje. Zou dat niet het proton kunnen zijn?
In die dagen bereikte het aantal deeltjes waar fysici aan geloofden een minimum:
men dacht dat er alleen elektronen en protonen bestonden. Het atoomgewicht van
een zuivere isotoop was altijd bij benadering gelijk aan een heel aantal malen het
atoomgewicht van waterstof (of liever, 1/16 maal het atoomgewicht van zuurstof)
en dat gehele getal werd geacht het aantal protonen in de kern te zijn. Een aantal
elektronen moest dan worden toegevoegd ten einde de kernlading, Z.e, op de juiste
waarde te brengen. Diracs heldhaftige poging het aantal deeltjes nog verder te
reduceren, zodat er maar één elementair deeltje zou bestaan, bleek merkwaardig
genoeg al spoedig het begin van een toeneming van het aantal elementaire deeltjes
te zijn, en die toeneming gaat tot op de dag van heden door.
Bohr was in het begin helemaal niet ingenomen met dat idee van de volle
Fermi-zee. Dirac beweerde aanvankelijk dat je het elektrische veld van al die deeltjes
met negatieve energie helemaal niet zou merken: er waren naar iedere kant evenveel
en dus zouden hun velden elkaar compenseren, maar ik herinner me dat Bohr me
uitlegde dat hij dat nonsens vond, want de divergentie van het veld moest oneindig
zijn! Ik meen haast dat Dirac dit argument algauw heeft laten vallen.
Het vervolg is bekend. Verschillende theoretici lieten zien dat er in een dergelijke
Dirac-theorie altijd symmetrie bestaat tussen de elektronen en de gaten. Dus kon
je op die manier nooit of te nimmer een proton krijgen. Toen stelde Dirac voor dat
het gat een positief elektron zou kunnen zijn, maar waarom kreeg je nooit een positief
elektron te zien? In 1932 vond Anderson, en even later vonden Blackett en Occhialini
dat positieve elektronen werkelijk voorkomen, zij het alleen maar tijdelijk.
Het model van gaten in de Fermi-zee is nuttig om het positief elektron te
beschrijven en om zijn belangrijkste eigenschappen te verklaren, maar het is niet
meer de manier waarop de theoretici er tegenwoordig over praten. In de theorie van
de atoomspectra kan men zeggen dat de theorie van Dirac kleine relativistische
correcties aanbrengt op de Schrödinger-vergelijking, maar de quantummechanica
niet essentieel verandert. De meeste theoretici
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zullen tegenwoordig de Dirac-theorie liever beschouwen als een essentiële uitbreiding
van de Schrödinger-theorie, namelijk als een eerste voorbeeld van een theorie
waarbij het aantal deeltjes niet constant blijft.
Men geeft er zich niet altijd rekenschap van dat bijna gelijktijdig met Diracs theorie
van elektronen en (om te beginnen) protonen, maar iets eerder, het denkbeeld van
positieve gaten ook zijn intree had gedaan in de vaste-stoffysica. Het lag ten
grondslag aan Peierls' verklaring van het positieve Hall-effect. In het geval van de
vaste stof is de Fermi-zee heel reëel: ze bestaat uit de elektronen in de valentieband.
De lading van de Fermi-zee is geen probleem: die wordt gecompenseerd door de
positieve ladingen van de atoomrompen. Aan de bovenkant van de valentieband
hebben de elektronen een negatieve effectieve massa; in zoverre zijn ze te
vergelijken met de elektronen met negatieve energie (die soms ezelselektronen
werden genoemd omdat ze tegen de richting van een uitwendige kracht inliepen).
Ik geloof niet dat er destijds veel aandacht werd besteed aan die analogie, tenminste
niet in Kopenhagen.
In moderne terminologie zou men kunnen zeggen: het Diracvacuüm is een
2

halfgeleider met een bandafstand (band gap) van 2 mc of wel ruwweg een miljoen
Volt. Omdat die afstand zo groot is, is er geen intrinsiek geleidingsvermogen. Dit
vacuüm is echter n-type: de positieve atoomkernen zijn de dope. Evenals gaten in
n-type germanium of silicium kunnen positronen een tijd overleven in onze n-type
wereld. Positronium komt overeen met een exciton, enzovoort. Maar die typische
halfgeleiderterminologie bestond nog niet in de jaren dertig.
Hoe stond het met de quantumelektrodynamica? Dirac had laten zien hoe men
het stralingsveld kon kwantiseren en zijn theorie was adequaat om de emissie en
absorptie van straling, stralingsdemping, lijnbreedte en dergelijke te berekenen.
Heisenberg en Pauli gaven een relativistisch invariante formulering. Fermi eveneens
in een enigszins andere vorm. Enkele jaren later publiceerden Bohr en Rosenfeld
een zorgvuldige analyse van onzekerheidsrelaties en meetmogelijkheden in
elektromagnetische velden.
Er bleef echter - vooral Ehrenfest legde daar de nadruk op - een fundamentele
moeilijkheid bestaan, een moeilijkheid die zich ook al had voorgedaan in Lorentz'
elektronentheorie. Wanneer
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men aanneemt dat het elektron een punt is, een straal nul heeft, dan heeft het
elektromagnetische veld een oneindige energie. Als men in de klassieke theorie
aanneemt dat het elektron een eindige straal heeft, dan rijst de vraag hoe die lading
bij elkaar blijft: men moet een of andere niet-elektromagnetische spanning aannemen
- de zogenaamde Poincaré-spanning - en de relativistische invariantie geeft
moeilijkheden. Gelukkig zijn veel van de resultaten van de klassieke elektronentheorie
‘structuur-onafhankelijk’ maar zodra we over elektromagnetische massa gaan praten
is dat niet meer het geval. Nu zijn in Diracs stralingstheorie - en ook in de
ingewikkelder formulering van Heisenberg en Pauli - de termen die de wisselwerking
van een elektron met het stralingsveld beschrijven beslist niet
‘structuur-onafhankelijk’: het elektron wordt duidelijk als puntvormig aangenomen.
En ziet, reeds in een tweede benadering verschijnen er in de uitdrukking voor de
energie divergente reeksen. In die dagen leefde de hoop dat iemand een elegante
oplossing van dit probleem zou vinden. Tevens hoopte men dat men dan tevens
de waarde van de fijnstructuurconstante theoretisch zou kunnen berekenen. Lang
voor de geboorte van de nieuwe quantummechanica was Einstein onder de indruk
2

geweest van het feit dat h en e /c dezelfde dimensie hebben en ook van dezelfde
orde van grootte zijn. Hij voelde dat dit betekende dat er verband bestaat tussen de
kwantisering van lading en de kwantisering van energie, maar het lukte hem niet
dit verder uit te werken.
‘Wie zal de quantumelektrodynamica maken?’ was een vraag die Landau
herhaaldelijk stelde.
Zijn de problemen van de quantumelektrodynamica werkelijk opgelost? In de
jaren veertig werden geweldige vorderingen gemaakt. Het komt me echter voor maar ik ben geen echte vakman op dit gebied - dat het probleem van de
elektromagnetische massa niet echt is opgelost, maar dat men een systematische
methode heeft ontdekt om het te ontlopen. Om het heel ruw te formuleren: men kan
de elektromagnetische massa niet uitrekenen, maar men kan wel het verschil in
elektromagnetische massa in verschillende situaties uitrekenen. De resultaten van
deze zogenaamde ‘renormalisatietheorie’ zijn door het experiment bevestigd met
haast ongelooflijke nauwkeurigheid, maar de hoop dat men daarbij ook de
fijnstructuurconstante zou kunnen bepalen bleek
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ijdel: de theorie functioneert bij elke waarde van de fijnstructuurconstante, als ze
maar klein is.
In 1929 deed de grote sterrenkundige Sir Arthur Eddington een moedige poging
de waarde van de fijnstructuurconstante en van vele andere natuurconstanten af
7
te leiden uit een fundamentele theorie. Daarbij zou 1/α gelijk moeten zijn aan het
aantal componenten van een symmetrische tensor in zestien dimensies plus één.
Dus 1/α = ½ × 16 × 17 + 1 of α = 1/137. Helaas heb ik zijn redenering totaal niet
kunnen volgen. Dat zegt nog niet zoveel, maar geen van de theoretici die ik in ere
heb, zijn daarin geslaagd. Zou er desalniettemin vroeger of later toch nog eens een
korreltje waarheid worden ontdekt in deze vreemde beschouwingen?
Een probleem dat bij enige conferenties in Kopenhagen werd besproken was het
probleem van het continue bèta-spectrum. Alfa-deeltjes verlaten de kern met een
scherp gedefinieerde energie. Bij bèta-deeltjes, bij elektronen die de kern verlaten,
is dat heel anders: de energie is continu verdeeld over een groot interval. Zo is
bijvoorbeeld voor radium E de gemiddelde energie ongeveer 340 keV, de maximum
energie is 1 MeV. Toch werd het hoe langer hoe duidelijker dat de kernen voor en
na het radioactieve uiteenvallen wel een scherp gedefinieerde energie hebben. Een
tijd lang meende men dat er misschien gammastralen waren die de energiebalans
in evenwicht brachten, maar zorgvuldige metingen van Lise Meitner toonden aan
dat dit niet zo was. Twee mogelijkheden bleven over: ofwel de wet van behoud van
arbeidsvermogen geldt niet voor alle radioactieve processen, ofwel de ontbrekende
energie is verdwenen in de vorm van een nog niet ontdekte straling. Bohr neigde
tot het eerste gezichtspunt; hij vond in elk geval dat men erop voorbereid moest zijn
dat men het denkbeeld van een volledig behoud van arbeidsvermogen zou moeten
opgeven. (Een soortgelijk denkbeeld in verband met de emissie van licht door
atomen was in 1924 door Bohr, Kramers en Slater geopperd, maar het was weerlegd
door de experimenten van Geiger en Bothe.) Pauli aan de andere kant was niet
bereid het strenge behoud van arbeidsvermogen op te geven en hij postuleerde
een nieuw deeltje, later door Fermi neutrino gedoopt, dat een kleiner of groter
gedeelte van de energie zou afvoeren en dat zo weinig wisselwerking met de materie
had dat het onopgemerkt
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kon ontsnappen. Het kon dus geen lading en geen magnetisch moment hebben.
Pauli durfde zijn idee niet meteen te publiceren maar op 4 december 1930 stuurde
hij een open brief aan de ‘groep der radioactieven’, aanwezig bij een bijeenkomst
in Tübingen. ‘Waarde radioactieve Dames en Heren,’ luidt de aanhef en vervolgens
zet hij zijn denkbeeld uiteen. Een essentieel punt is dat deze zondebok niet alleen
voor de energiebalans zorgt, hij kan ook schijnbare discrepanties in impulsmomenten
en in statistiek (in de zin van verwisselingssymmetrie) in orde brengen. Natuurlijk
weten we allemaal dat Pauli's vermoeden volledig werd bevestigd, zowel door latere
theoretische beschouwingen als door directe experimenten. Pauli zelf heeft de
geschiedenis van dit onderwerp beschreven in een lezing die na zijn dood is
8
gepubliceerd en die ook is te vinden in zijn verzamelde werken.
Op een goede dag - ik denk in 1930 - kreeg Bohr een brief van Pauli, die hij nogal
moeilijk vond om te beantwoorden. Dus vroeg hij zijn vrouw een aardig briefje aan
*
Pauli te schrijven en hem te zeggen dat Bohr zelf maandag zou schrijven. Twee
weken later kwam er een antwoord van Pauli aan mevrouw Bohr waarin hij schrijft
dat het heel verstandig was geweest van Niels om te beloven dat hij maandag zou
schrijven, maar zonder te zeggen op welke maandag. Maar hij moest zich vooral
niet aan maandag gebonden voelen. Een brief op een andere dag geschreven zou
even welkom zijn. Ik heb deze brieven niet kunnen opsporen. Het zou aardig zijn
als de brief van Pauli aan Bohr een eerste mededeling over het neutrino zou
bevatten, maar ik vrees dat dat niet mogelijk is. Pauli's brief aan ‘de radioactieven’
is gedateerd 4 december 1930 en het idee wordt ook vermeld in een brief aan Klein
van 12 december 1930 en daar schrijft hij dat hij graag zou willen weten wat Bohr
ervan zou denken, en dat betekent dat hij toen nog niet aan Bohr geschreven had.
Ik ging weg uit Kopenhagen voor Kerstmis en hoewel ik voor een maand terugkwam
in maart 1931, ben ik vrijwel zeker dat dit geval zich niet gedurende die maand
afspeelde. Dus moet de opmerking die ik hierover elders maakte worden verwezen
9
naar het rijk der opgesmukte fabelen.

Eindnoten:
1 W. Pauli: Naturwissenschaften 12 (1924): 741. Het is opmerkelijk dat Pauli niet spreekt over de
mogelijkheid dat de kern een magnetisch moment heeft. Hij schat de orde van grootte van de
wisselwerking van de elektronen met een nucleair elektrisch quadrupoolmoment.
2 Verg. Rosenfeld, op. cit. (sub IV 2).
3 Rotation of a rigid body in quantum mechanics (academisch proefschrift, Leiden 1931), J.B.
Wolters, Groningen 1931. Proc. Roy. Ac. Amsterdam, 34 (1931), p. 144.
4 Theodora Benson, Betty Asquith: How to Be Famous: or, The Great in a Nutshell, Gollancz,
Londen 1937.
5 Studier om Metallernes Elektronteori (proefschrift), Kopenhagen 1911. Deel I van de verzamelde
werken bevat zowel (een fotografische reproduktie van) de oorspronkelijke tekst als een Engelse
vertaling.
6 N.F. Mott: Proc. Royal Soc. London (A) 124 (1929), p. 425.
7 De meest volledige uiteenzetting van Eddingtons theorie is te vinden in zijn postuum
gepubliceerde boek Fundamental Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1946.
8 W. Pauli: Aufsätze und Vorträge über Physik und Erkenntnistheorie, Vieweg, Braunschweig
1961. Aldaar ook de oorspronkelijke brief.
9 History of Twentieth Century Physics, Proc. International School of Physics ‘Enrico Fermi’,
Cursus LVII, Academic Press, New York 1977, p. 184.
* Frisch, loco citato pagina 48, vertelt hetzelfde verhaal, maar zegt donderdag. Ik was er toevallig
bij toen mevrouw Bohr lachende de briefkaart van Pauli voorlas en meen dat de beloofde dag
maandag was. Niet dat het er veel toe doet.
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Appendix C. Lage-temperatuurfysica in de jaren dertig
Lage-temperatuurfysica was toen - en is nog steeds - een fascinerend onderwerp,
niet vanwege haar bijdragen tot de fundamentele beginselen van onze
natuurbeschrijving, maar vanwege een grote verscheidenheid van elegante en vaak
ook verrassende details. Nu is dit boek allerminst een leerboek of handboek, op
details zal ik niet of nauwelijks in kunnen gaan en ik vrees daarom dat ik er niet in
zal slagen werkelijk een indruk te geven van de aantrekkelijkheid van dit veld van
onderzoek. Ik kan namelijk niet veel meer doen dan een soort ‘Catalogue raisonné’
aanbieden, waarbij ik speciale aandacht zal besteden aan het Leidse werk. Ook zo
is dit een vrij lang appendix geworden. Daar is echter ook wel reden voor. Ik wil niet
beweren dat ik bijzonder waardevol werk deed gedurende mijn jaren op het
Kamerlingh Onnes Laboratorium, maar het waren de enige jaren in mijn loopbaan
waarin ik voor mijn eigen werk een vrij duidelijk programma had en waarin ik als
specialist kon gelden op een duidelijk afgebakend gebied.
Warmte is een vorm van beweging. Men zou daarom kunnen verwachten dat
wanneer de absolute temperatuur tot nul nadert alle beweging geleidelijk aan ophoudt
en dat de materie haar ware evenwichtstoestand bereikt; waarom zou er onderweg
nog veel opmerkelijks gebeuren? De Haas heeft me toevertrouwd dat zelfs de grote
Lorentz zich oorspronkelijk wat zorgen maakte over het programma van Kamerlingh
Onnes. Als de beweging van de atomen zou verlopen volgens de wetten van de
klassieke mechanica, dan zou men inderdaad hebben moeten verwachten dat
lage-temperatuurfysica een saai vak zou blijken te zijn. Maar lage-temperatuurfysica
is quantumfysica en daardoor wordt ze interessant. Dit betekent dat er discrete
quantumtoestanden bestaan en wanneer de temperatuur daalt zullen de toestanden
met grote energie
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(groter dan kT) niet meer worden aangeslagen. Minder en minder toestanden doen
mee aan de warmtebeweging en hun ware geaardheid treedt aan het licht. Soms
leidt dit tot vereenvoudiging; dan is het gedrag bij lage temperatuur eenvoudiger
dan dat bij hoge temperatuur. Soms worden effecten die bij kamertemperatuur maar
net waarneembaar zijn bijzonder geprononceerd bij lage temperaturen. En in twee
gevallen hebben die onderste quantumtoestanden bijzonder merkwaardige
eigenschappen! Supergeleiding en superfluïditeit.
Van vereenvoudiging kunnen we spreken in het geval van gassen en vloeistoffen:
ze bestaan niet. Bij de temperatuur van vloeibaar helium is de dampdruk van alle
stoffen - met uitzondering van helium zelf - uiterst klein. Dat vergemakkelijkt
vacuümtechniek bij lage temperatuur maar die zeer ijle gassen hebben verder voor
zover ik weet geen bijzonder interessante eigenschappen. Bij heliumtemperatuur
bestaan geen vloeistoffen, natuurlijk alweer behalve helium zelf, waarover later
meer.
Vereenvoudiging treedt ook op in het thermische gedrag van niet-magnetische,
niet-geleidende stoffen. Bij dergelijke stoffen is ook bij hogere temperatuur de
warmtebeweging een superpositie van elastische golven. Als de golflengte niet veel
groter is dan de afstand tussen naburige atomen bestaat er dispersie, wat wil zeggen
dat de voortplantingssnelheid afhangt van de frequentie. Deze afhankelijkheid heeft
een gecompliceerd verloop; tegenwoordig kennen we haar voor diverse kristallen
vrij nauwkeurig. Bij lage temperaturen (< 4K) zijn alleen lange golven, met golflengtes
van enige tientallen atoomafstanden, aangeslagen. Dan is de voortplantingssnelheid
onafhankelijk van de frequentie en ze kan worden berekend uit de statische
elastische constanten van het materiaal. De soortelijke warmte is dan evenredig
met de derde macht van de temperatuur.
De bovenstaande eenvoudige theorie werd reeds in 1911 door Debye
geformuleerd, en ze is nog steeds van kracht. De nieuwe quantummechanica heeft
echter één belangrijke zaak toegevoegd. Het bestaan van een nulpuntsenergie - in
de oudere quantumtheorie wel vermoed, maar hypothetisch - kwam er onomstotelijk
door vast te staan. De laagste energie van een oscillator is niet nul maar ½ hν.
Kwalitatief kan men dit begrijpen op grond van Heisenbergs onzekerheidsrelatie.
Een deeltje kan niet precies in
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zijn evenwichtstoestand zijn: dan zou de snelheid een oneindig grote spreiding
hebben. Het kan ook niet helemaal stilstaan: dan zou de plaats en daarmee de
potentiële energie een oneindige spreiding hebben. Het beste compromis leidt tot
de energiewaarde ½ hν. Dat wil zeggen dat zelfs bij het absolute nulpunt alle
kristaltrillingen bijdragen tot de energie-inhoud van het kristal en de grootte van
deze bijdrage kan worden geschat op grond van Debye's eenvoudige benadering.
Het is niet eenvoudig deze bijdrage direct te meten. De waarde is namelijk klein
vergeleken bij de totale bindingsenergie van een kristal en de theoretische berekening
van deze bindingsenergie is lang niet nauwkeurig genoeg om uit de vergelijking van
het resultaat van deze berekening met het experiment tot het bestaan van de
nulpuntsenergie te kunnen concluderen. Er is echter een andere mogelijkheid. Als
we twee isotopen vergelijken, bijvoorbeeld de isotopen neon 20 en neon 22 dan
½

½

zullen frequenties behorende bij dezelfde golflengte zich verhouden als (20) : (22)
en daarom zal er een verschil van ongeveer 5% zijn tussen de nulpuntsenergieën
van de twee isotopen. Anderzijds luidt de formule voor de dampdruk, wanneer we
ons tot de eerste - en verreweg de grootste - termen beperken:

log p = C - λo/RT
waarbij λo de verdampingswarmte per mol bij het absolute nulpunt is; R is de
zogenaamde gasconstante. Daaruit volgt:

log (P22/P20) = - λo/T (√22/20 - 1)
Metingen van Haantjes en Keesom, die de isotopen van neon hadden gescheiden
- althans verrijkt - door gefractioneerde destillatie, bevestigen deze overweging. Er
zijn nog wel enkele correcties op de eenvoudige formule, maar de overeenstemming
is goed genoeg om als bevestiging van het bestaan van de nulpuntsenergie te
mogen worden beschouwd.
Keesom en medewerkers onderzochten soortelijke warmtes, maar men kan ook
de warmtegeleiding onderzoeken. Dat werd gedaan door De Haas en Biermass.
Ze maten de warmtegeleiding in dunne staafjes van kwarts en van kaliumchloride
en vonden het op het eerste gezicht wat verrassende resultaat dat de warmteweer-
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2

stand niet evenredig is met 1/d (d = diameter van het staafje) zoals men in analogie
3

met de wet van Ohm zou veronderstellen, maar met 1/d . Dat kan worden begrepen
op grond van een eenvoudig beeld dat al door Debye werd gebruikt: neem aan dat
de elastische golven diffuus worden verstrooid als ze het oppervlak van het staafje
treffen, en dat ze verder ongestoord doorlopen. Dan volgt uit een eenvoudige
redenering dat de warmtestroom W door een staafje met lengte l en diameter d,
waarvan de uiteinden op de temperaturen T en T + δT worden gehouden, wordt
gegeven door

3

3

3

W = C · (d /1) T · δ T
en ik heb laten zien dat het mogelijk was de constante factor C te berekenen
uitgaande van de elastische constanten van het materiaal.
Het is een vermakelijke situatie. Vanwege de kwantisatie doen alleen de lange
golven mee, maar de eigenschappen daarvan kunnen worden afgeleid met behulp
van de macroscopische elasticiteitstheorie, zonder dat daarbij quanta en atomaire
modellen in het spel komen. (Als we natuurlijk de waarde van de elastische
constanten zouden willen berekenen op grond van de atomaire structuur, zouden
we diep in de quantummechanica moeten duiken.)
Paramagnetisme is bij kamertemperatuur een zwak, en niet bijzonder
belangwekkend verschijnsel; bij heliumtemperatuur wordt het heel wat sterker. Het
werd vooral bestudeerd voor ionenkristallen, en wel voor verbindingen van elementen
uit de ijzergroep en van zeldzame aarden. De ionen van atomen uit de ijzergroep
en van zeldzame aarden hebben namelijk een magnetisch moment. Die momenten
kunnen zich oriënteren in een magnetisch veld en de theorie kan daarover
nauwkeurige voorspellingen doen. Reeds voordat dit mogelijk was, werden door
Kamerlingh Onnes en Woltjer metingen gedaan over het paramagnetisme van
gadoliniumsulfaat. Ze lieten duidelijk het bestaan van magnetische verzadiging zien.
Dergelijke metingen werden in de jaren dertig voortgezet, vooral door Wiersma en
Gorter. Van Vlecks klassiek geworden boek verscheen in 1932; het verwijst veelvuldig
naar de Leidse metingen en was anderzijds een bron van inspiratie voor latere
onderzoekers aldaar. Uit deze contacten resulteerde ook een
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warme vriendschap tussen Van Vleck en vele Nederlandse natuurkundigen.
Op 28 september 1974 ontving Van Vleck de Lorentzmedaille van de Koninklijke
Academie. Ik had het voorrecht de medaille te mogen uitreiken en in mijn toespraak
heb ik getracht onze bewondering voor zijn werk en onze dankbaarheid voor zijn
vriendschap tot uitdrukking te brengen. Ik wil mijn slotzin aanhalen: ‘Beste Van, dit
was een erg onvolledige en erg oppervlakkige samenvatting, maar hoe kon ik in
een half uur recht doen wedervaren aan een halve eeuw werk van een groot
natuurkundige en een hardwerkende man bovendien. Maar ik kan deze samenvatting
in enkele woorden samenvatten. Ik weet dat je trots bent op je Nederlandse afkomst.
Wij zijn dat ook!’
Het onderzoek van paramagnetisme vond niet alleen voortgang langs wat men
de hoofdlijn zou kunnen noemen, er waren ook interessante zijwegen. Een daarvan
was het onderzoek van het Faraday-effect, dat wil zeggen van de draaiing van het
polarisatievlak van licht bij doorgang door een stof in een magneetveld. De grote
man op dat gebied was Jean Becquerel (1878-1953) die lange jaren een vaste gast
van het Leidse Laboratorium was. Hij was verbonden aan het Musée d'Histoire
Naturelle te Parijs, evenals zijn overgrootvader Antoine César (1788-1878), zijn
grootvader Alexandre Edmond (1820-'91) en zijn vader Antoine Henri (1852-1908)
dat waren geweest. In Parijs had hij een zware onderwijstaak en aan experimenteren
kwam hij nauwelijks toe; wel had hij toegang tot een fraaie collectie mineralen,
waarbij kristallen die zeldzame aarden bevatten. In sommige daarvan, vooral in
tysoniet (een fluoride van een mengsel van cerium, lanthaan, neodymium en
praseodymium) is het Faraday-effect bij lage temperatuur zeer groot: bij 1.7 K en
in een veld van 27.000 Gauss (2,7 Tesla) is de rotatie per millimeter voor de groene
kwiklijn 1398 graden. Dat betekent dat zelfs in het dunste kristal waar Becquerel
mee werkte - 0,675 mm dik - het polarisatievlak meer dan tweeëneenhalf keer
ronddraaide! Becquerel bleef deze speciale richting van onderzoek met grote vlijt
en toewijding beoefenen, vond allerlei interessante verschijnselen en inspireerde
ettelijke theoretische verhandelingen van H.A. Kramers. Het komt me voor dat dit
werk zou verdienen wat meer algemeen bekend te zijn.

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

387
Becquerel was een zeer levendig mannetje, snel van praten, snel in zijn bewegingen.
Op heliumdagen kreeg hij altijd een tweede, vaak zelfs een derde portie helium en
terwijl hij erop wachtte dat de cryostaat terugkwam van de liquefactor liep hij de
gang op en neer en vertelde met veelzeggende gebaren en in rad Frans - ondanks
zijn talrijke bezoeken had hij nauwelijks een woord Nederlands geleerd - aan iedereen
die maar wilde luisteren hoe de zaken er voor stonden.
Van Heel bedankt hem in het voorwoord van zijn dissertatie op zeer diplomatieke
wijze (ik vertaal uit het Frans): ‘Monsieur Becquerel, ik heb het voorrecht gehad
onder uw inspirerende leiding te mogen werken; daardoor werd het mij mogelijk
getuige te zijn van en bewondering te koesteren voor uw vaardigheid in het uitvoeren
van subtiele experimenten en uw vasthoudendheid op heliumdagen, die uiterst
vermoeiend maar evenzeer interessant waren.’
Het meest kwetsbare deel van Becquerels apparatuur waren de Dewar-vaten.
Zoals toen in Leiden gebruikelijk was waren er drie coaxiale vaten: het binnenste
bevatte vloeibaar helium, het middelste vloeibare waterstof en het buitenste vloeibare
stikstof. Het kristal moest tussen de polen van een elektromagneet worden geplaatst.
Deze polen hadden een afstand van slechts vijftien millimeter en de Dewar-vaten,
die aan de bovenkant een diameter van ongeveer tien centimeter hadden, liepen
aan de onderkant uit in een nauwe staart. De binnendiameter van het heliumvat
was vijf millimeter, de buitendiameter van het stikstofvat veertien millimeter. Het
was een heel kunststuk een dergelijk stel Dewars te maken, maar de Leidse
glasblazers hadden er niet al te veel moeite mee. Een merkwaardig ongeluk
gebeurde toen een van de promovendi van De Haas, die door hem was aangewezen
om Becquerel te assisteren, wilde kijken hoeveel helium er nog in het vat was en
daarom met een zaklantaren bijlichtte. Hij had er niet aan gedacht dat het
magneetveld nog was ingeschakeld, de zaklantaren werd uit zijn hand gerukt en
de Dewars werden verbrijzeld. Er werd zo snel mogelijk een nieuw stel Dewars
gemaakt en de assistent werd vervangen. Wat later werd hij door het noodlot
achterhaald. Hij had een ingewikkeld vacuümsysteem geconstrueerd, helemaal van
glas, zoals destijds in Leiden gebruikelijk was. Een jonger hulpje liet een cathetometer
omvallen en de hele
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installatie werd grondig vernield. Ook die schade kon vrij snel worden hersteld, maar
toch zou men zich af kunnen vragen of deze twee ongelukjes de latere loopbaan
van de man in kwestie hebben beïnvloed. Hij heeft later naam gemaakt in de
mathematische fysica. Zijn naam was H. Bremmer!
Een nieuw hoofdstuk in paramagnetisme begon in 1933: adiabatische
demagnetisatie. Met vloeibaar helium, kokend onder gereduceerde druk, kon men
in temperatuur niet veel lager komen dan 1 K. (Dan is de dampdruk ongeveer 0,1
mm kwik; bij nog lagere temperatuur neemt die druk snel verder af; bij 0,6 K is ze
nog maar 0,002 mm.) In 1926 hadden Debye en Giauque onafhankelijk van elkaar
opgemerkt dat adiabatische ontmagnetisering van een paramagnetisch zout een
geschikte methode zou kunnen zijn om veel lagere temperaturen te bereiken. Het
idee was eenvoudig: magnetiseer een paramagnetisch zout bij ongeveer 1 K. Daarbij
wordt warmte ontwikkeld die wordt afgegeven aan het heliumbad. Verbreek
vervolgens het warmtecontact met het heliumbad. Dat kan vrij eenvoudig gebeuren,
als het zout zich in een capsule bevindt die is opgehangen in een in het vloeibaar
helium gedompelde buis. Zolang in deze buis enig heliumgas aanwezig is, is er
thermisch contact. Wordt de buis geëvacueerd, dan wordt daarmee tevens het
warmtecontact met het vloeibare helium verbroken. Schakel dan het magneetveld
uit en de temperatuur van het zout zal dalen. De thermodynamische redenering is
onweerlegbaar, maar op dat ogenblik hadden noch Debye noch Giauque vloeibaar
1
helium tot hun beschikking. Giauque in Berkeley, Californië, begon een cryogeen
laboratorium in te richten, maar men heeft me verteld dat de economische depressie
maakte dat hij niet erg vlug kon opschieten en hij was er ook de man niet naar
genoegen te nemen met geïmproviseerde oplossingen. Zoals hijzelf schreef: ‘Het
was duidelijk dat de methode op een zo soliede thermodynamische grondslag
berustte dat de hele apparatuur niet alleen werd ontworpen met het oogmerk lage
temperaturen te verkrijgen, maar om het mogelijk te maken dat andere
onderzoekingen werden uitgevoerd in een aanzienlijk volume afgekoeld tot lage
temperatuur.’
Pas in 1933 maakte hij zijn eerste resultaten bekend. Intussen hadden De Haas,
Wiersma, en, als theoretisch adviseur, Kramers het voorstel van Debye experimenteel
gerealiseerd. Ze hadden
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daarbij het voordeel dat ze bestaande apparatuur konden aanpassen. Hun eerste
mededeling verscheen vrijwel gelijktijdig met die van Giauque. Even later, in 1934,
publiceerden Simon en Kurti in Oxford hun eerste resultaten over magnetische
afkoeling. Tegenwoordig kennen we handiger methodes om temperaturen tot onder
0,01 K te verkrijgen (helium III-helium IV verdunningskoelers) maar gedurende enige
decennia was adiabatische demagnetisatie de enige methode waarmee men in een
nieuw temperatuurgebied kon doordringen. Voor de allerlaagste temperaturen is
dat nog steeds waar en het proces kan ook worden toegepast op magnetisatie en
demagnetisatie van kernmomenten.
Mijn eigen experimentele werk hield zich voornamelijk bezig met adiabatische
demagnetisatie; ik kon de door Wiersma ontworpen toestellen overnemen en wat
het vacuümsysteem betreft liet ik die vrijwel onveranderd, maar ik veranderde de
meettechniek. Het werk dat ik samen met enkele jongere studenten deed, betrof
bijna uitsluitend de magnetische eigenschappen van de paramagnetische zouten
zelf. Slechts één keer heb ik de bereikte lage temperatuur toegepast om de
eigenschappen van een andere stof te onderzoeken.
Weer een ander aspect van paramagnetisme was het onderzoek van
paramagnetische relaxatie: in een wisselveld kan de magnetisatie het veld niet altijd
bijhouden. Het raakt in fase achter en de absolute waarde is kleiner dan in een
statisch veld. Dit fenomeen werd ontdekt en uitvoerig onderzocht door Gorter en
medewerkers. Bij stikstoftemperatuur moeten de frequenties van de orde van een
of meer megahertz zijn vóór de fasevertraging merkbaar wordt. De Haas en Dupré
vonden dat bij heliumtemperatuur al bij honderd perioden en minder
relaxatieverschijnselen optreden. Samen met Dupré formuleerde ik een eenvoudige
theorie die bij beide frequenties en temperaturen geldig was. De grondgedachte
was dat er een spintemperatuur bestaat, een temperatuur van het stelsel van
magnetische momenten, die kan verschillen van de temperatuur van het
kristalrooster. Daarvoor is het nodig dat het temperatuurevenwicht tussen de
magnetische momenten veel sneller tot stand komt dan het evenwicht tussen de
spins en het rooster. Dit eenvoudige denkbeeld leidde tot formules die in vele
gevallen goed met de experimenten klopten. Het denkbeeld van een spintemperatuur
bleek een vruchtbaar denkbeeld te zijn. Het kan
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zelfs worden toegepast op de temperatuur van een kernspinsysteem bij temperaturen
2
beneden 0,001 K.
Laat ons nu eens kijken naar het werk over metalen. Keesom en medewerkers
deden belangrijke metingen over de soortelijke warmte. In de theorie van Lorentz,
die uitgaat van de voorstelling van vrije elektronen die de wetten van de klassieke
mechanica - en van de statistische mechanica - volgen, komt men voor een
moeilijkheid te staan. Enerzijds zou men wel graag aannemen dat het aantal vrije
elektronen gelijk is aan het aantal atomen of aan een eenvoudig meervoud daarvan.
Anderzijds zou men moeten aannemen dat het aantal vrije elektronen aanmerkelijk
kleiner is, want als er evenveel elektronen als atomen zouden zijn, dan zouden deze
aanzienlijk bijdragen tot de soortelijke warmte en de wet van Dulong en Petit zou
niet kunnen kloppen. Sommerfeld had laten zien dat in de Fermi-Dirac statistiek de
soortelijke warmte veel kleiner is en evenredig is met de absolute temperatuur. Men
kan schrijven:
Cv = 3/2 NkT/TF
waarbij de Fermi temperatuur TF voor de ‘gewone’ goed geleidende metalen van
de orde van 10.000 K is. Weliswaar neemt deze elektronische soortelijke warmte
af met dalende temperatuur, maar zoals we al hebben besproken neemt de
soortelijke warmte van het kristalrooster nog sneller af. Bij zeer lage temperaturen
wordt het verloop van de soortelijke warmte volgens de theorie goed weergegeven
door
3

Cv = AT + BT

Dit is door Keesom en de zijnen inderdaad bevestigd. Het is een gelukkige
omstandigheid dat voor de meeste metalen de twee termen bij een temperatuur
ergens in het heliumgebied aan elkaar gelijk worden. Dat maakte het verifiëren van
de vergelijking en het bepalen van de coëfficiënten A en B heel wat eenvoudiger
en nauwkeuriger. Het bestaan van deze lineaire term in de soortelijke warmte is
een zeer direct argument voor de geldigheid van de Fermi-Dirac statistiek. Ook vond
Keesom vrij goede kwanti-
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tatieve overeenstemming met de berekeningen van Sommerfeld en latere auteurs.
Wat de elektrische weerstand betreft leidde de theorie van Bloch tot de volgende
conclusies. Bij hoge temperatuur, dat wil zeggen zo hoog dat de soortelijke warmte
de wet van Dulong en Petit volgt, moet de weerstand evenredig zijn met de absolute
temperatuur. Bij het absolute nulpunt moet hij nul zijn voor een volmaakt kristal, een
kristal zonder chemische verontreinigingen en zonder fouten in de kristalstructuur
(‘fysische verontreinigingen’). In het temperatuurgebied waar de soortelijke warmte
3

van het kristalrooster evenredig is met T zou de elektrische weerstand van een
5

dergelijk volmaakt kristal evenredig met T moeten zijn. Voor een onvolmaakt kristal
zou er een restweerstand R0 moeten bestaan en de totale weerstand zou moeten
voldoen aan een vergelijking
5

R = R0 + aT

Zo ruwweg klopte dat wel. Er wordt verteld dat het denkbeeld te gaan
experimenteren, nadenken en rekenen over deze restweerstand Pauli met afgrijzen
vervulde. Het is een drekeffect, zei hij, en de mens moet zich niet in drek wentelen.
De Haas was een man die er zich altijd over verheugde wanneer experimenten
niet met de theorie bleken te kloppen. Het moet hem dus veel plezier hebben gedaan
toen G.J. van den Berg vond dat de elektrische weerstand van goud met dalende
temperatuur afnam en tot een constante waarde scheen te naderen, maar bij nog
lagere temperatuur weer ging toenemen: de weerstand als functie van de temperatuur
heeft ergens in het heliumgebied een minimum. Van den Berg en ik hebben zelfs
de weerstand van een gouddraadje gemeten bij temperaturen ver beneden 1 K
verkregen door adiabatische demagnetisatie; hij bleef toenemen met dalende
temperatuur. Dit verschijnsel dat later uitvoerig voor Van den Berg en medewerkers
is bestudeerd was in tegenspraak met heel algemene en duidelijke voorspellingen
van de theorie en het zou nog enige decennia duren voor Kondo kon laten zien
welke verfijningen van Blochs oorspronkelijke theorie nodig waren om het te kunnen
verklaren. Tegenwoordig wordt het verschijnsel algemeen Kondo-effect genoemd.
Ik wil aan de verdiensten van Kondo niets afdoen, maar in het algemeen vind ik
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het voor de hand liggen een effect te noemen naar degenen die het hebben ontdekt,
niet naar degene die het verklaart. Het zou wat anders zijn als Kondo het effect had
voorspeld, maar dat was niet het geval.
Omstreeks 1930 bracht de Russische fysicus Shubnikov, samen met zijn
charmante echtgenote A. Trapeznikova, geruimte tijd in Leiden door. Hij bestudeerde
de magnetoweerstand van bismuth en vond hoogst merkwaardige resultaten. Tegen
het einde van de negentiende eeuw was het algemeen bekend dat de elektrische
weerstand van bismuth aanmerkelijk toeneemt in een magnetisch veld en het was
*
ook bekend dat het verschijnsel bij lagere temperatuur nog geprononceerder wordt.
Du Bois en Wills vonden bijvoorbeeld in 1899 dat bij 93 K de weerstand van een
bismuth draadje in een veld van 37.500 Gauss (3,75 Tesla) 230 keer zo groot werd.
Bij kamertemperatuur was de overeenkomstige factor niet meer dan 2. In zoverre
was het niet onverwacht dat het effect bij waterstoftemperatuur nog groter werd,
maar ik geloof niet dat iemand van tevoren vermoedde dat de weerstand bij 14 K
met een factor van enige honderdduizenden zou toenemen in een magneetveld van
30.000 Gauss. Dergelijke resultaten werden verkregen met extreem zuivere
éénkristallen. Shubnikov ging uit van het zuiverste bismuth dat hij kon vinden en
rekristalliseerde het herhaaldelijk.
De halfgeleidertechniek van na de tweede wereldoorlog heeft ons vertrouwd
gemaakt met het feit dat zeer kleine concentraties van een dope de fysische
eigenschappen van een stof aanmerkelijk kunnen veranderen, en de kunst zeer
volmaakte kristallen te laten groeien heeft een hoog peil bereikt. Shubnikov was
ongetwijfeld een voorloper van deze ontwikkeling. Het is misschien aardig op te
merken dat we in halfgeleiderterminologie bismuth zouden moeten beschrijven als
een halfgeleider met negatieve bandafstand.

*

Deze eigenschap van bismuth werd vaak gebruikt om magneetvelden te meten, vooral als
het veld in een kleine en moeilijk toegankelijke ruimte moest worden gemeten. In de druk van
1901 van Kohlrausch, Lehrbuch der Praktischen Physik, de bijbel der experimentatoren van
die dagen, wordt de methode vrij uitvoerig beschreven. In de jaren twintig werd de methode
door Gerlach gebruikt om de velden in het Stern-Gerlach experiment te meten, en in de jaren
dertig in Leiden voor het meten van magneetvelden in en bij supergeleiders.
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Shubnikov ging terug naar Rusland maar is gedurende Stalins zuiveringsacties
verdwenen; voor hem was er geen Kapitza om hem te redden.
De Haas had al in 1914 opgemerkt dat er weleens een correlatie zou kunnen
bestaan tussen magnetoweerstand en diamagnetisme. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hij na de spectaculaire resultaten van Shubnikov aan een van zijn
promovendi, P.M. van Alphen, voorstelde het diamagnetisme van bismuth bij lage
temperatuur te onderzoeken. Dat denkbeeld bleek uiterst vruchtbaar. Bij lage
temperaturen bleek de diamagnetische susceptibiliteit van bismuth als functie van
de veldsterkte periodiek te variëren. Dat is het beroemde De Haas-Van Alphen effect
dat later in de handen van Shoenberg en anderen een belangrijk hulpmiddel werd
*
om details van de elektronentoestanden in metalen te weten te komen.
De geschiedenis van vloeibaar helium zelf toont zowel de voordelen als de nadelen
van de ‘door meten tot weten’-traditie. Systematische kwantitatieve metingen leverden
belangrijke resultaten op, maar een aantal hoogst verrassende eigenschappen die
met eenvoudige hulpmiddelen kwalitatief kunnen worden waargenomen, werden
ofwel geheel over het hoofd gezien of niet nader bekeken omdat ze niet in een
meetprogramma pasten. En juist in dat opzicht konden de nieuwe
lagetemperatuurgroepen in Cambridge, Oxford en Moskou Leiden voorbijstreven
hoewel Leiden wel de onbetwiste leider bleef wat betreft het toestandsdiagram van
vloeibaar helium.
Laat ik eerst wat over dat toestandsdiagram zeggen. Alle andere vloeibaar
gemaakte gassen worden bij een of andere temperatuur onder hun kookpunt vast,
terwijl ze zich onder hun eigen dampdruk bevinden; alleen voor helium is dat niet
het geval. In 1926 vond Keesom dat helium onder druk wel vast wordt: bij 4 K onder
een druk van 130 atmosfeer, bij 1 K onder een druk van 25 atmosfeer en bij het
absolute nulpunt zal die druk niet veel kleiner zijn. Vloeibaar helium heeft twee
verschillende fases, die als helium I en helium II worden aangeduid. De overgang
vindt plaats bij 2,19 K wanneer helium onder zijn eigen dampdruk is (39 mm kwik)
en bij 1,78 K onder een druk van 30 atmosfeer, de

*

Pieter M. van Alphen promoveerde op 6 juli 1933. Later trad hij in dienst bij het
Philipslaboratorium, waar hij voornamelijk aan toegepaste optica werkte.
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smeltdruk bij die temperatuur. Al deze feiten werden vastgesteld door Keesom en
zijn dochter. Dichtheden en soortelijke warmten werden nauwkeurig gemeten.
Omstreeks 1936 waren de thermodynamische eigenschappen van helium I en
helium II vrij goed bekend. Het was echter nog niet duidelijk dat helium II een
allereigenaardigste vloeistof is. Wel was in de loop van deze calorische metingen
opgevallen dat in helium II veel sneller temperatuurevenwicht wordt bereikt dan in
helium I. Toen besloot men de warmtegeleiding te gaan meten. In 1936 eindigden
Keesom en zijn dochter A.P. Keesom een voorlopige medeling met de volgende
woorden: ‘Blijkbaar is het warmtegeleidingsvermogen van vloeibaar helium II bij de
6

genoemde temperaturen ongeveer 3 × 10 maal zo groot als dat van helium I. Dit,
gevoegd bij de plotselinge verandering van het warmtegeleidingsvermogen wanneer
het lambda-punt wordt gepasseerd [deze naam van het overgangspunt werd gegeven
vanwege de vorm van de soortelijke warmtekromme], geeft ons misschien het recht
vloeibaar helium II suprawarmtegeleidend te noemen.’
Keesom en zijn dochter waren maar net op tijd: van 1936 af aan werd het ene
merkwaardige effect na het andere ontdekt. Rollin in Oxford bewees het bestaan
van snelbewegende oppervlaktelaagjes (en verklaarde daarmee tevens enkele al
in 1922 door Kamerlingh Onnes waargenomen verschijnselen, waaraan verder geen
aandacht was besteed). Superstroming - helium II stroomt vrijwel ongehinderd door
nauwe capillairen en tussen optisch gepolijste platen - werd geconstateerd door
Allen en Misener in Cambridge en door Kapitza, die ook de belangrijke ontdekking
deed dat het door een nauwe spleet gestroomde helium lager in temperatuur is; het
zogenaamde fonteineffect, ontdekt door Allen en Misener, is in zekere zin het
omgekeerde hiervan. Om kort te gaan, helium II gedraagt zich totaal niet als andere
vloeistoffen; het gehoorzaamt niet aan de normale vergelijkingen van de
hydrodynamica. Men spreekt veelal van een quantumvloeistof. Zijn er nog andere
quantumvloeistoffen? We kunnen tegenwoordig ook (kleine hoeveelheden) van het
helium isotoop met atoomgewicht 3 gebruiken en mengsels van dat isotoop met het
normale helium (atoomgewicht 4). Maar dat is zowat alles; ik geloof niet dat er nog
andere quantumvloeistoffen op komst zijn. Ondanks deze beperking is er nog volop
gelegenheid voor

H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid

395
steeds geraffineerdere experimenten. Anderzijds is het begrijpen van deze
merkwaardige eigenschappen een grote uitdaging voor de theorie geweest. Bij de
pioniers moeten daar F. London en vooral ook Landau worden genoemd. Ik meen
te mogen zeggen dat de theorie zich aardig goed van haar taak heeft gekweten,
maar wel vraag ik me af of ze in staat zou zijn geweest deze curieuze verschijnselen
te voorspellen voordat ze waren ontdekt. Maar dat is een onbeantwoordbare en dus
zinloze vraag. Bovendien ben ik op dit gebied niet erg deskundig.
Er bestaat een diepgaande analogie tussen superfluïditeit en supergeleiding zowel
van experimenteel als van theoretisch standpunt. De ontwikkeling voltrok zich echter
in omgekeerde volgorde. De eerste waarneming die Kamerlingh Onnes in 1911
publiceerde was dat de elektrische weerstand van kwik beneden 4 K verdwijnt.
Algauw werden andere supergeleiders ontdekt, in het bijzonder lood en tin. De
volgende ontdekking was tevens een teleurstelling: de supergeleiding verdwijnt, de
weerstand komt terug tot een normale waarde in vrij zwakke magneetvelden. Deze
‘drempelvelden’ hangen af van de temperatuur; ze zijn nul bij het sprongpunt (dat
wil zeggen bij de temperatuur waarbeneden de supergeleiding bestaat) en nemen
toe met dalende temperatuur; voor de genoemde metalen blijven ze beneden de
1.000 Gauss, ook wanneer men extrapoleert naar het absolute nulpunt. Dat
betekende dat er in eerste instantie niets terechtkwam van de direct na de ontdekking
van de supergeleiding door Kamerlingh Onnes gekoesterde hoop dat men met
supergeleidende spoelen op eenvoudige wijze sterke magneetvelden zou kunnen
*
opwekken. Weldra begon men ook te zoeken naar andere eigenschappen die
eveneens bij het sprongpunt zouden veranderen en vond aanvankelijk niets. Er was
geen latente warmte bij het sprongpunt, geen verandering van kristalstructuur, geen
discontinuïteit in de warmtegeleiding.
Terwijl de transportverschijnselen in helium II bepaald ‘nietklassiek’ zijn, volgde
het elektromagnetisch gedrag van superge-

*

In de jaren dertig werden er enkele legeringen ontdekt met aanzienlijk hogere drempelvelden
en sommige van hun eigenschappen werden goed bestudeerd. Pas ongeveer een halve
eeuw na de ontdekking van Kamerlingh Onnes werden de eerste praktische toepassingen
van supergeleidende magneten gemaakt.
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leiders de normale wetten van de elektrodynamica, zij het met de eigenaardige
toevoeging dat het geleidingsvermogen oneindig was. Grappig genoeg had Maxwell,
vele jaren voor de ontdekking van de supergeleiding, in zijn beroemde monografie
over elektriciteit en magnetisme uitgewerkt hoe volmaakte geleiders zouden reageren
in veranderende uitwendige magneetvelden. Een zeer eenvoudig geval is dat van
persisterende stromen in een ring. Koel de ring af in een magneetveld tot een
temperatuur waarbij die ook in dit magneetveld supergeleidend is, en schakel dan
het veld uit. Wegens het oneindige geleidingsvermogen kan de magnetische flux
door de ring niet veranderen, want ook de kleinste verandering zou aanleiding geven
tot een oneindig grote stroom. Er wordt derhalve in de ring een zodanige stroom
geïnduceerd dat de flux constant blijft en die stroom blijft rondlopen ad infinitum, of
liever, zolang de ring koud blijft. Mijn vrouw en ik hebben een keer in jeugdig
enthousiasme een hele nacht met een gevoelige magnetometer de stroom gemeten
die was geïnduceerd in een gesloten lus bestaande uit vele meters looddraad
gearrangeerd in één cirkelvormig stuk en een op een cylinder gewonden bifilair stuk
(het denkbeeld op die manier de weerstand - als die er was - te verhogen maar de
*
zelfinductie niet, was afkomstig van De Haas).
We vonden generlei verandering en dit was al een heel gevoelige
weerstandsmeting. Later zijn dergelijke proeven met veel groter gevoeligheid
herhaald en weer werd generlei weerstand gevonden. Ik zeg weleens dat de
weerstand van een supergeleider een van de nulste dingen is die we kennen.
Verdere vooruitgang werd vertraagd door een eigenaardige misvatting. Er werd
als vanzelfsprekend aangenomen dat wanneer een bol werd afgekoeld in een
constant magnetisch veld, de veldverdeling niet zou veranderen wanneer het
materiaal supergeleidend werd. Als dan het magnetisch veld werd uitgeschakeld
zou die veldverdeling niet meer kunnen veranderen maar door passende
wervelstromen in stand worden gehouden. Met andere woorden, de redenering
geldig voor een echte ring werd toegepast

*

We hadden de apparatuur zo goed mogelijk astatisch gemaakt maar geheel ongevoelig voor
magnetische storingen was ze toch niet. Ze reageerde enigszins op de stand van de lift in
het gebouw en ook op fietsen in een fietsenkelder. Vandaar het werk bij nacht. Van cavalerie
hadden we niets te vrezen. Er was trouwens geen aardig perkje om het laboratorium.
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op iedere denkbeeldige ring die men in het materiaal kon aangeven. Een experiment
werd uitgevoerd met een holle loden bol en die was inderdaad magnetisch nadat
het uitwendig veld was weggenomen. Maar dit keer werd de stelregel van Kamerlingh
Onnes niet gevolgd. Zou men nauwkeurige metingen hebben uitgevoerd, dan zou
men waarschijnlijk gevonden hebben dat het magnetische moment van de bol te
klein was, en men zou dat zeker hebben gevonden als men het experiment had
herhaald met een massieve bol. Dan zou men wellicht tot de conclusie zijn gekomen
dat in een volmaakt gevormde bol van zeer zuiver en monokristallijn materiaal geen
ingevroren veld bestaat, en dat de supergeleidende toestand dus niet alleen is
gekarakteriseerd door afwezigheid van elektrische weerstand, maar ook door
afwezigheid van een inwendig magnetisch veld.
Wat in werkelijkheid gebeurde was dat deze conclusie stapje voor stapje werd
bereikt. Keesom en medewerkers vonden dat er weliswaar bij het sprongpunt geen
latente warmte is, maar wel een sprong in de soortelijke warmte. De Haas en
Bremmer vonden dat er bij het sprongpunt geen discontinuïteit in de
warmteweerstand optreedt, maar dat er een aanzienlijke verandering in de
warmteweerstand optreedt, wanneer bij een temperatuur beneden het sprongpunt
*
de supergeleiding door een magneetveld wordt verstoord.
De Haas, Voogd en mijn vrouw deden een aantal proeven over drempelvelden
met monokristallijne tindraadjes en ze vonden, in tegenstelling tot wat men zou
verwachten op grond van het ingevroren-veldidee, dat het geen verschil uitmaakt
of men eerst afkoelt en dan het veld inschakelt of omgekeerd. Rutgers paste zonder
strenge motivering een formule die Ehrenfest had opgesteld voor overgangen van
de tweede soort toe op supergeleiders en vond zo een relatie tussen de helling van
de drempelkromme in het sprongpunt en de sprong in de soortelijke warmte. Deze
vergelijking van Rutgers bleek uitstekend met de experimenten te kloppen, en Gorter
werkte deze thermodynamische overweging

*

Bij temperaturen ver onder 1K wordt de warmteweerstand van een supergeleider zeer groot,
terwijl deze in de niet-supergeleidende toestand klein is. Daarom kunnen looddraden worden
gebruikt als handige thermische schakelaars in experimenten bij ultralage temperaturen,
verkregen door adiabatische demagnetisatie van kernspins.
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nader uit. Dat was in 1933. Ik was juist uit Zürich teruggekomen naar Leiden, en als nieuweling in het vak - waagde ik het aan het denkbeeld van het ingevroren veld
te gaan twijfelen. In elk geval, mijn vrouw was van plan te onderzoeken of de
veldverdeling werkelijk constant blijft wanneer een cylinder in een magnetisch veld
supergeleidend wordt. Maar voor ze haar experiment had kunnen uitvoeren
publiceerden Meissner en Ochsenfeld hun resultaat: in de supergeleidende toestand
is B altijd nul. Wat veel eerder had kunnen gebeuren, gebeurde nu. Onze
beschouwingswijze veranderde radicaal: de supergeleidende toestand was een
bijzondere fase van de elektronen in een metaal, een fase die niet alleen was
gekenmerkt door een oneindig groot elektrisch geleidingsvermogen, maar ook door
de afwezigheid van een inwendig magnetisch veld. Gorter en ik werkten toen de
thermodynamische theorie nauwkeurig uit. Ik zou daar nog aan toe willen voegen
dat de thermodynamica van materie in een magnetisch veld weliswaar elementair
is, maar niet zonder valstrikken. Zelfs in het in het algemeen uiterst betrouwbare
3
leerboek van Guggenheim stonden in de eerste en tweede druk foutieve formules.
Ik heb Guggenheim daarop gewezen en in de derde druk geeft hij een correcte
formulering. De grote Heisenberg heeft eens gemeend dat hij het Meissner-effect
uit de thermodynamica kon afleiden omdat hij vrije energie in een constant veld
verwarde met vrije energie bij constant magnetisch moment. Kortom, dit is een
onderwerp waar het zich loont een wat pedante schoolmeester te zijn.
Ook Keesom kwam in actie. Samen met Van Laer verrichtte hij nauwkeurige
metingen over soortelijke warmte en latente warmte van supergeleiders in
magnetische velden. Hun resultaten bevestigden de thermodynamische theorie.
Dat was niet helemaal triviaal: het was niet zeker dat de overgangen reversibel
zouden zijn. Het bleek dat ze dat wel waren, althans met zeer goede benadering.
Het probleem een theoretische verklaring van de supergeleiding te vinden
verscheen nu ook in een ander licht. Tot dan toe had men vooral gezocht naar een
mechanisme dat het oneindige geleidingsvermogen zou kunnen verklaren. Nu werd
het duidelijk dat men moest zoeken naar een faseovergang in een Fermi-Dirac gas.
Faseovergangen kunnen echter nooit worden verklaard met een model bestaande
uit van elkaar onafhankelijke deeltjes. Kro-
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nig heeft eens het denkbeeld van een elektronenkristal gelanceerd, maar kon daar
niet verder mee komen. Heisenberg wilde de Coulomb-wisselwerking aansprakelijk
stellen voor de supergeleiding; daar kwam niets van terecht. De toen beroemde
stelling van Felix Bloch, volgens welke alle theorieën van de supergeleiding dit
gemeen hebben dat ze weerlegd kunnen worden, bleef geldig tot geruime tijd na
de tweede wereldoorlog, toen Bardeen, Cooper en Schrieffer hun nu beroemde
theorie formuleerden.
Het is interessant de grondgedachten van die theorie te vergelijken met de
ontwikkelingsgang van de experimenten.
Een eerste stap is dat men de Coulomb-afstoting tussen de elektronen moet zien
kwijt te raken: men moet begrijpen waarom het model van onafhankelijke Fermi-Dirac
deeltjes op veel punten zo verrassend goed met de werkelijkheid klopt. Daarna kan
men laten zien dat vanwege hun wisselwerking met het kristalrooster deze deeltjes,
die in werkelijkheid pseudo-deeltjes zijn, zelfs een kleine onderlinge aantrekking
hebben. Dat leidt tot een grondtoestand die radicaal verschilt van een gevuld
Fermi-oppervlak: elektronen met tegengestelde impuls combineren tot zogenaamde
Cooper-paren. Vervolgens kan men aantonen dat deze nieuwe grondtoestand
volmaakt diamagnetisch is. En ten slotte moet men het oneindige geleidingsvermogen
verklaren. Dat is wat moeilijker omdat een ring met een persisterende stroom niet
in een echte evenwichtstoestand is: een toestand met stroom nul heeft een lagere
vrije energie. Waarom zijn er geen overgangen naar die toestand? De reden moet
worden gevonden in flux-kwantisatie: de magnetische flux door een gesloten lus
moet altijd een geheel veelvoud van een fundamenteel fluxquantum, hc/2e zijn. Het
bestaan van dit fluxquantum houdt verband met het bestaan van een macroscopisch
*
coherente veel-deeltjes golffunctie. Nu komt één fluxquantum overeen met zoiets
4

als 10 circulerende elektronen. Als we de flux met één fluxquantum willen laten
veranderen, dan moeten we dus óf een gelijktijdige overgang van vele elektronen
hebben, wat onwaarschijnlijk is, óf door tussentoestanden gaan waarin de flux niet
gekwantiseerd is, en die dus een hogere vrije energie hebben, en ook dat is
onwaarschijnlijk.

*

Deze macroscopische golffunctie komt op nog meer spectaculaire wijze aan het licht in het
Josephson-effect.
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Hoe dan ook, de theoretische volgorde is:
1. Nieuwe grondtoestand
2. Volmaakt diamagnetisme
3. Oneindig geleidingsvermogen
Dat is dus precies andersom dan de experimentele gang van zaken maar doet
denken aan wat bij vloeibaar helium gebeurde.
Deze theorie kwam pas veel later. In de jaren dertig werd er echter wel een
belangrijke stap vooruit gedaan; de theorie van F. London die het midden hield
tussen een thermodynamische theorie en een echte atomistische theorie en die van
veel invloed is geweest zowel op latere experimenten als op het theoretische werk
van Bardeen en medewerkers.
In zekere zin werd deze stap voorafgegaan door een verhandeling van Becker,
4
Sauter en Heller, gepubliceerd vóór de ontdekking van het Meissner-effect, waarin
zij Maxwells berekeningen voor oneindig goede geleiders uitbreidden door rekening
*
te houden met de traagheid van elektronen. Dit resulteert in een eindige, van het
aantal elektronen afhankelijke indringingsdiepte van een magneetveld in een
supergeleider.
Nu zijn de London-vergelijkingen vrijwel dezelfde als die van Becker, Sauter en
Heller: London neemt aan dat de toestand van een supergeleider in een magneetveld
altijd de toestand is die door de Becker-Sauter-Heller vergelijkingen wordt beschreven
wanneer men uitgaat van veld nul. Maar Londons filosofie is een heel andere.
Die bevat al, zij het in embryonale vorm, het denkbeeld van een macroscopische
coherente golffunctie die ‘niet veel verandert’ in een uitwendig magneetveld. Bardeen
heeft me een keer verteld dat juist dat denkbeeld een diepgaande invloed op zijn
eigen aanpak had gehad. Voorlopig stimuleerde Londons werk vooral het doen van
experimenten over de indringingsdiepte. Werk van Gorter en mijzelf maakte het
waarschijnlijk dat het aantal supergeleidende elektronen zou toenemen met dalende
temperatuur en ik verzon een methode waarmee de verandering van de indrin-

*

Het denkbeeld dit te doen voor stoffen met een eindig geleidingsvermogen komt al voor in
het proefschrift van H.A. Lorentz en wordt door Maxwell vermeld in zijn opmerkingen over de
wet van Ohm. Ook wil ik ophalen dat Pauli bij een colloquium in Zürich al eens had voorgesteld
de vergelijking di/dt = C.E in te voeren.
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gingsdiepte met de temperatuur nauwkeurig kon worden gemeten. De methode
werkte uitstekend... in de handen van anderen. Ik moet helaas bekennen dat ik het
experiment verprutste. Dat was bijna het einde van mijn werk als experimentator.
De Duitsers vielen het land binnen en in het voorjaar van 1942 ging ik uit Leiden
weg.

Eindnoten:
1 Mijn boekje Magnetism and Very Low Temperatures (Cambridge University Press, Cambridge
1940; herdruk Dover Publications Inc., New York 1961) geeft een overzicht van het werk tot
1940. Het boekje werd opgevolgd door R.P. Hudson: Principles and Applications of Magnetic
Cooling, North Holland Publishing Co., Amsterdam 1972).
2 C.J. Gorter, op. cit. (sub IV, 4) geeft een overzicht van het aanvankelijke werk over
paramagnetische relaxatie.
3 E.A. Guggenheim: Thermodynamics, North Holland Publishing Co., Amsterdam.
4 R. Becker, F. Sauter, G. Heller: Zeitschrift für Physik 85 (1933), p. 772.
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