
Frits Zernike, Nobelprijswinnaar. 
 
 
Frits Zernike werd geboren op 16 juli 1888 in  Amsterdam als zoon 
van Carl F.A. Zernike, schoolhoofd en pedagoog, en zijn echtgenoot, 
Antje Dieperink, onderwijzeres. Hij groeide op in een gezin van 5 
kinderen, die alle een middelbare of academische opleiding volgden.    
Als student scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam 
beantwoordde hij een prijsvraag van de Groninger Universiteit over 
de waarschijnlijkheidstheorie van het klok en hamer spel die met 
goud bekroond werd. De auteur heeft de analyse van Zernike gezien, 
[1], en was zowel verrast over de grondigheid van zijn analyse, als 
over de opmerkelijke kennis van de waarschijnlijkheidsrekening die 
Zernike als student reeds bezat.   
Tijdens zijn doctoraalstudie scheikunde, die hij in 1912 cum laude 
afsloot, zond Zernike zijn antwoord in op een prijsvraag over de 
lichtverstrooiing bij het kritische punt. Deze oplossing werd door 
niemand minder dan Lorentz, Van der Waals en Haga (Gronings 
Hoogleraar) als buitengewoon goed beoordeeld en met goud 
bekroond. Maar Zernike, bekend om zijn zuinigheid, vroeg geld in 
plaats van een gouden medaille. Het antwoord op deze prijsvraag 
vormde de basis van zijn proefschrift “L’opalescence  critique, théorie 
et expériments ”. Op 17 februari 1915 promoveerde hij in 
Amsterdam cum laude   tot doctor in de  scheikunde.   
Van begin 1913 tot medio 1915 werkte Zernike als assistent bij de 
astronoom J.C. Kapteyn aan het Sterrenkundig laboratorium te 
Groningen. Zo kwam hij in contact met L.S. Ornstein die  als lector in 
Groningen werkzaam was . Zernike volgde hem in 1915  op als lector 
met als onderwijsopdracht de mathematische fysica en de 
theoretische mechanica. Met dezelfde onderwijsopdracht werd hij op 
1 april 1920 tot hoogleraar  benoemd. In 1941 werd zijn 
onderwijsopdracht veranderd in de ”Wiskundige en Technische 
Natuurkunde en de theoretische Werktuigkunde”.  
Al vroeg had hij belangstelling voor religieuze en natuurfilosofische 
vragen hetgeen er o.a. toe leidde dat hij na de oorlog lid werd van 



het Humanistisch Verbond.  
Gedurende het studiejaar 1938-1939 was hij rector magnificus van de 
Rijksuniversiteit	Groningen.	In	1946	werd	hij	benoemd	tot	lid	van	
de	Afdeling	Natuurkunde	van	de	Koninklijk	Academie	van	
Wetenschappen.	Tevens		verwierf	hij	talrijke	wetenschappelijke	
onderscheidingen,	erelidmaatschappen	en	eredoctoraten	in	
binnen-	en	buitenland	.	
 
Zijn wetenschappelijk werk kan worden onderscheiden in drie 
tijdvakken:   

a) Gedurende de jaren 1911-1930 werkte Zernike aan 
problemen op het gebied van de statistische fysica samen met 
Ornstein en Prins resp., over licht – en Röntgen verstrooiing in een 
vloeistof.   
 b) Tijdens de periode 1930-1942 werkte hij aan problemen op 
het gebied van de fysische optica. Een heel belangrijke periode 
gedurende welke Zernike de fasecontrastmethode bedacht en het 
fasecontrast microscoop ontwierp.  
 c) In de periode na de oorlog werkte hij voornamelijk aan  de 
vervolmaking van het fasecontrastmicroscoop.  
 
In de eerste periode (a) schreef  Zernike het zeer belangrijke 
hoofdstuk ”Wahrscheinligkeitsrechnung und Mathematische 
Statistiek”, dat verscheen in het prestigieuze “Handbuch der Physik”, 
deel 3.    
In deze periode bleek al dat Zernike niet alleen een kundig 
theoreticus was, maar bovendien ook een zeer goed experimentator. 
Hij ontwikkelde een zeer gevoelige galvanometer, die als Zernike 
galvanometer bekendheid kreeg.  
In de tweede periode (b) bleef de belangstelling van Zernike voor de 
statistische fysica bestaan, maar hij legde toen ook de grondslag voor 
de fasecontrastmethode en zijn latere Nobelprijs.   
Zernike publiceerde een uitgebreide beschrijving van zijn methode in 
1934 [2]. Zijn methode maakte het mogelijk met een veel grotere 
nauwkeurigheid dan tot dan toe mogelijk was de afwijkingen van de 



ideale vorm van een holle spiegel te bepalen, (de gangbare methode 
was de zgn.   “Schlieren” methode). Het fundamentele inzicht dat 
Zernike had was dat kleine afwijkingen van de ideale bolvorm van de 
spiegel aanleiding gaven tot buigingsbeelden die in fase verschillen 
met het centrale hoofdbeeld. Door met een klein fase plaatje ter 
plekke van het hoofdbeeld een faseverschuiving van ¼ golflengte te 
introduceren, waarbij het omringende buigingsbeeld echter niet 
mocht worden beïnvloed, was het mogelijk de afwijkingen van de 
ideale bolvorm zeer nauwkeurig te bepalen.  
Al in 1933 [3] zag Zernike het grote belang van zijn fasecontrast 
methode voor de microscopie van transparante objecten zoals cellen, 
objecten van veel belang voor biologisch- medisch onderzoek. Deze 
objecten geven per definitie geen contrast en dus ook geen zichtbaar 
beeld in een microscoop. Om ze toch zichtbaar te maken gebruikten 
medici en biologen kleuringstechnieken waaraan grote bezwaren 
kleefden. Men kan, bijvoorbeeld alleen dode cellen kleuren, en heeft 
grote interpretatieproblemen met de structuren die men onder een 
microscoop ziet. Zernike’s fasecontrast methode maakte het mogelijk 
om zonder ingrepen in het object toch een betrouwbare afbeelding 
te krijgen. Net als bij de spiegel merkte Zernike op dat het faseobject 
aanleiding gaf tot (onzichtbare) fase verschillen tijdens de 
beeldvorming, en dat men deze faseverschillen kon omzetten naar 
intensiteitsverschilen door middel van een faseplaatje. Technisch 
gezien kwam het er op neer dat in de condensor van de microscoop 
een ringvormig diafragma moest worden aangebracht, en in het 
daarmee corresponderende tussenbeeldvlak binnen in het objectief 
van de microscoop een faseringetje moest worden aangebracht.  
Zernike vond eerst weinig  belangstelling van de Optische Industrie. 
Beroemd is het verhaal dat hij naar de firma ZEISS in Jena reisde en 
daar van het hoofd research, Köhler,  wiens naam nog altijd 
voortleeft in het begrip Köhler belichting,  te horen kreeg dat als deze 
uitvinding iets voorstelde men bij Zeiss het zelf wel zou hebben 
uitgevonden!! 
Later heeft de firma Zeiss zijn idee wel opgepakt en tijdens de oorlog 
verder uitgewerkt. Dit werd Zernike door kolonel Brice van een 



speciale Amerikaanse eenheid die de Duitse optische industrie moest 
doorkammen, medegedeeld. Het kan verkeren!   
Een verdere zeer belangrijke bijdrage van Zernike aan de optica was 
zijn behandeling van de invloed van kleine aberraties in optische 
instrumenten m.b.v. een door hem ontdekt stelsel orthogonale 
polynomen die nu bekend staan als Zernike polynomen. Deze Zernike 
polynomen (al in de periode (b) bedacht), zijn verder uitgewerkt in de 
naoorlogse periode (c). Het is nu standaard gereedschap voor de 
analyse van de invloed van aberraties op de beeldvorming. 
 
Het was voor de ontdekking van de fasecontrast methode en de 
fasecontrastmicroscopie dat Zernike op 11 december 1953 de 
Nobelprijs voor Natuurkunde werd verleend. 
Resumerende mogen we zonder meer concluderen dat Zernike 
blijvende bijdragen heeft geleverd aan de natuurkunde.  
We noemen hierbij speciaal: 
 

a) De Zernike-Ornstein theorie van lichtverstrooiing bij het kritieke 
punt van een gas t.g.v. dichtheidsfluctuaties,  

b) De beschrijving van aberraties m.b.v. de Zernike polynomen,  
c) De theorie van de partiële coherentie van licht. Het Zernike-van 

Cittert theorema wordt nu beschouwd als een van de 
fundamentele resultaten van deze theorie.  

d) Zernike-Prins  theorie van Röntgen verstrooiing in een vloeistof.     
 
Zernike was een bescheiden mens, die soms schuw overkwam. Hij 
stelde weinig eisen en ging volledig op in zijn wetenschappelijk werk. 
Tot zijn emeritaat op 16 juli 1958 bleef hij verbonden aan de 
Groningse Universiteit.  Op 10 maart 1966 overleed hij in Amersfoort 
na een langdurige ziekte.  
 
De auteur bedankt het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit 
Groningen voor de ondersteuning bij het consulteren van het door 
hen beheerde Zernike archief.   
 



[1] Te vinden in het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit 
Groningen.  
 [2]  Das Phasenkontrastverfahren bei der Mikroskopischen 
Beobachtung. Zeitschrift für Techn. Phys., vol.11,  1935.     
[3]  Een nieuwe methode van microscopische waarneming, 
Handelingen van het xxiv Nederlandsch Natuur- en geneeskundig 
Congres, 1933. 
 
 


