
Het is zestig jaar geleden dat mathematisch fysicus Coen Brinkman overleed. Hij 
heeft zich beziggehouden met quantummechanica, stromingsleer en plasmafysica, 
zowel aan de universiteiten van Groningen en Bandung, als bij de organisaties 
Shell, TNO en FOM (Jutphaas). Op verzoek van H.A. Kramers schreef hij in 1949 
het leerboek De bouw der atomen en moleculen, dat zeer geschikt was voor 
scheikundestudenten. Uit dezelfde tijd stamt een vergelijking uit de stromingsleer 
die naar hem genoemd is. Wie was deze Coen Brinkman?

Mathematisch fysicus 
H.C. Brinkman (1908-1961)
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 H
enri Coenraad (Coen) Brinkman (Amsterdam 30 
maart 1908 - Den Haag 11 februari 1961) groeide 
op in Nijmegen. Daar ging hij naar de Gemengde 
Gemeentelijke Hoogere Burgerschool en kreeg hij 

natuurkundeles van zijn vader Carel Hendricus Brinkman 
(1877-1957), die in 1904 promoveerde bij Johannes Diderik 
van der Waals (1837-1923). In 1925 ging Brinkman wis- en 
natuurkunde studeren. Die studie verliep in twee fasen: eerst 
in Leiden, waar hij in juli 1928 het kandidaatsexamen (A) be-
haalde, en dan in Utrecht, waar hij in mei 1931 het doctoraa-
lexamen wis- en natuurkunde (hoofdvak natuurkunde) cum 
laude aflegde. Samen met zijn toekomstige promotor H.A. 
Kramers (1894-1952), bezocht hij het Summer Symposium 
General Quantum Theory of Transitions in Ann Arbor, waar 
een serie voordrachten gehouden werd door J. Robert 
Oppenheimer (1904-1967). De promotie bij H.A. Kramers 
vond plaats op 18 april 1932 in Utrecht met het proefschrift 
Zur Quantenmechanik der Multipohlstrahlung [3]. Kramers werd 
bedankt, niet alleen voor het bijbrengen van de theoretische 
natuurkunde, maar ook van volharding en liefde voor het 
vak. Tegen de wiskundehoogleraar J. Wolff (1882-1945), 
die later vermoord zou worden in Bergen-Belsen, zei de 
promovendus: “Door Uw boeiende uiteenzettingen van de 
denkmethoden der wiskunde hebt Gij mij doen inzien, dat 
de wiskunde niet uitsluitend een moeilik, maar bovenal een 
mooi vak is.”

Groningen
In januari 1932, nog voor zijn promotie, was Brinkman al 
aangesteld in Groningen als assistent mathematische fysica 
bij F. Zernike (1888-1966). Samen met Zernike publiceerde 
hij een artikel in vervolg op Zernikes Kreisflächenpolynome, 
die nu bekendstaan als Zernikepolynomen. In januari 1934 
werd Brinkman toegelaten als privaatdocent in de mathema-
tische fysica met leeropdracht Atoomtheorie – op 2 maart 
1934 hield hij een openbare les Het atoom [4]. Vanaf mei 1934 
was hij tevens lid van het Natuurkundig Genootschap in 
Groningen. In de zomer van 1935 verloofde Brinkman zich 
met de tweedejaars-studente Duits Bep (Elisabeth) van Riet 
(1914-1990); het huwelijk vond plaats aan het eind van het 
jaar, toen Brinkman al uit Groningen was vertrokken. 

Het dispuut “W4?”
Op 27 september 1933 werd ten huize van dr. H.C. Brink-
man, wonend aan de Groote Markt 45a in Groningen, 
het wiskundig dispuut “W4?” (wat staat voor Weten Wij 
Wel Wat?) opgericht. Coen Brinkman vervulde de rol van 
geestelijk leider van dit dispuut. Medeoprichters waren de 

tweedejaars wiskundestudent Wibbe Verdenius (1913-1988), 
praeses, en de tweedejaars natuurkundestudent Ben (B.R.A.) 
Nijboer (1915-1999), abactis. Brinkman bleef lid van het bo-
vengenoemde dispuut “W4?” tot 19 september 1935. Na zijn 
vertrek werd ‘Hip’ Groenewold (1910-1996) de nieuwe gees-
telijk leider en nog iets later zou ook Chris Bouwkamp (1915-
2003) lid worden. Jan van Deemter (1918-2004) werd lid op 
26 april 1940 en zou ook voorzitter worden – hij komt later 
nog terug in dit verhaal. Op 19 juni 1942 was Brinkman als 
gast aanwezig bij een vergadering van “W4?” en constateerde 
verheugd dat het gezelschap nog niets van zijn oude geest en 
enthousiasme verloren had. Het dispuut bestaat overigens 
nog steeds en heeft generaties studenten geïnspireerd.

De Bataafsche Petroleum Maatschappij
Na Groningen volgde een dienstverband bij Shell, toen nog 
Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) geheten. Hier-
door werd Brinkmans werk aanvankelijk minder openbaar. 
Voor zover is na te gaan, was viscositeit van vloeistoffen een 
van de wetenschappelijke hoofdthema’s van Brinkmans tijd 
bij BPM. Brinkman bezocht in 1936 (13-15 september) in 
Manchester de 67th General discussion van de Faraday Society. 
Op 7 april 1940 was er in Utrecht een symposium over Bouw 
en eigenschappen van vloeistoffen, mede georganiseerd door 
A.M.J.F. Michels (1889-1961) en J.M.W. Milatz (1910-2000). 
Sprekers waren J.A. Prins (1899-1986), W.R. van Wijk (1906-
1967) (voorzitter), Brinkman, J. de Boer (1911-2010), en 
A.E. van Arkel (1893-1976). De bijeenkomst werd gesloten 
door L.S. Ornstein (1880-1941). Brinkman en Van Wijk 
waren samen met Milatz en Ornstein betrokken bij een 
onderzoek waarop W.A. Seeder (1906-1992) in 1943 bij 
Milatz promoveerde. Beiden hadden al met Seeder gepu-
bliceerd en worden in het proefschrift bedankt. Hoewel de 
bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog greep probeerde 
te krijgen op het materiaal en het personeel van het BPM-
laboratorium en het laboratorium voor eigen doeleinden 
wilde inzetten, wist de toenmalige directeur dit te voorko-
men [12, pagina 97]. Direct na de oorlog kwam een grote 
stroom artikelen van Brinkman op gang over viscositeit. In 
zijn BPM-periode heeft Brinkman zich uitgebreid bewogen 
in kringen van scheikundigen en in scheikundige onderwer-
pen geïnteresseerde natuurkundigen. Bij zijn afscheid van 
BPM krijgt hij een boek met inscriptie “Ter herinnering aan 
vele geanimeerde discussies over vele meerendeels onbe-
grijpelijke onderwerpen”, ondertekend door J.J. Hermans, 
J.L. Oosterhoff, J.Th.G. Overbeek, D. Polder, A.J. Staverman 
en E.H. Wiebenga. Op verzoek van H.A. Kramers schrijft 
Brinkman (“Natuurkundige bij BPM”) het boek De bouw der 
atomen en moleculen [6]. Dit werk, verschenen in 1949, was 
een volledige revisie van het oorspronkelijke in het Deens 
uitgegeven Atomteorie door H.A. Kramers en H. Holst, en de 
latere vertalingen in het Engels, Duits en Nederlands. In het 
voorwoord bedankt Brinkman zijn collega’s Jan van Deemter 
(die in 1950 bij B.L. van der Waerden (1903-1996), voorma-
lig Shell medewerker, zou promoveren) en J.L. Oosterhoff 
(1907-1974, die in 1949 bij H.A. Kramers zou promoveren) 
voor opbouwend commentaar.

Kan de wis- en natuurkundige
tot de algemene vorming iets bijdragen?

Ik geloof het wel. Het zoeken naar waarheid
met uitschakeling van menselijke hartstochten

schept een sfeer, die mijns inziens
voor de vorming tot mens slechts gunstig kan zijn.

H.C. Brinkman [7]
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Bandung
In 1949 aanvaardde Brinkman een hoogleraarschap in 
de theoretische natuurkunde aan de technische faculteit 
in Bandung en later had hij die functie ook aan de wis- 
en natuurkundige faculteit aldaar. De hele familie (met 
inmiddels twee zoons en een dochter) reisde per boot 
en arriveerde in Batavia vlak voor de soevereiniteitsover-
dracht. Brinkman hield zijn inaugurale rede Wiskunde en 
natuurwetenschap [7] op 18 oktober 1950. Hierin besprak hij 
onder andere de omgang tussen fysici en wiskundigen en 
citeerde Hermann Weyl:

“Het drama van de wiskunde en de natuurkunde – die el-
kaar in het donker bevruchten, maar elkaar van aangezicht 
tot aangezicht zo graag miskennen en verloochenen.”

In Bandung schrijft Brinkman het boek Applications of 
Spinor Invariants in Atomic Physics [8] met de opdracht “To 
the memory of my teacher H.A. Kramers”. Dit boek zou in 1956 
verschijnen. Later werd het nog in het Russisch ver-
taald. Uiteindelijk werd, door het veranderende politieke 
klimaat, het werken in Indonesië steeds moeilijker en in 
1954 ging de gehele familie Brinkman terug naar Neder-
land.

TNO en FOM
In het najaar van 1954 kwam Brinkman in dienst bij 

TNO als medewerker bij het Centraal Laboratorium 
in Delft. Daar was hij onder andere betrokken bij een 
project polymer extrusion met Hermann Janeschitz-Kriegl 
(1924- 2018). In 1957 werd Brinkman namens TNO de 
leidende theoreticus binnen een van de werkgroepen van 
de FOM Werkgemeenschap Onderzoek Thermonucleaire 
Reacties. Piet Schram (1934-2021), die de plasmafysica 
van Brinkman geleerd heeft [11], schrijft over deze tijd 
[10]: “In 1958 heb ik kennisgemaakt met de plasma-
fysica. Via TNO kwam ik terecht op het FOM-Instituut 
voor Plasmafysica te Jutphaas, tegenwoordig deel van 
de gemeente Nieuwegein. De theoretische groep onder 
leiding van H.C. Brinkman werd, na een beginperiode 
in barakken, gehuisvest in het kasteel zelf. Een uitste-
kende plek voor bezinning op theoretische problemen. 
De theoretische plasmafysica stond vooral in het teken 
van evenwichten, stabiliteit en instabiliteiten.” In deze 
beginperiode verbleef Brinkman drie dagen per week in 
Jutphaas. Aan die situatie zou spoedig een eind komen. 
Hij zou namelijk als buitengewoon hoogleraar in Utrecht 
gaan wonen, waar hij TNO behalve met zijn eigenlijke 
werk over plasmafysica vooral ook zou dienen als advi-
seur inzake algemene beleidsvragen op het gebied van 
de fysica. In Utrecht zou hij als collega’s hebben Ben 
Nijboer, die hij nog goed kende uit Groningen, en Nico 
van Kampen (1921-2013), bij wie Piet Schram uiteindelijk 
zou promoveren.

Ann Arbor, 1931. Brinkman op de een na achterste plaats.
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Het einde
Brinkman overleed totaal onverwacht op 11 februari 1961 
in Den Haag. Hij werd slechts 52 jaar. A.J. Staverman 
(1912-1993) van TNO noemde hem een fysicus met uitzon-
derlijke capaciteiten en schreef onder meer [13] “Daarbij 
bezat hij eigenschappen die zeldzaam zijn onder pro-
minente theoretisch fysici: hij was bereid zijn kennis en 
capaciteiten te wijden aan problemen die hem door anderen 
werden voorgelegd en hij was zeer begaafd en vasthoudend 
in het uitwerken van numerieke oplossingen van problemen 
die analytisch niet verder opgelost konden worden.” Ook 
Brinkmans didactische kwaliteiten worden geroemd en 
“nauw verwant met zijn didactische begaafdheid was zijn 
intense belangstelling voor intelligente jonge mensen en zijn 
grote bereidheid deze mensen te helpen in hun carrière.” 
Woorden van gelijke strekking kan men ook bij C.M. Braams 
(1925-2003) [1] vinden; deze zei in 1963 bij zijn eigen inau-
gurele rede: “Dat onze betreurde collega H.C. Brinkman mij 
daarbij niet meer heeft mogen voorafgaan, werpt ook voor 
mij een schaduw op deze dag” [2]. Enige tijd later, toen de 
verdere richting van het onderzoek in Jutphaas aan de orde 
kwam, zag H.B.G. Casimir (1909-2000) voor onderzoek naar 
de verschijnselen van plasma’s bij hoge temperaturen theo-
retisch nog voldoende braak terrein, maar hij vroeg zich af of 
het overlijden van de ziel van dit onderzoek, H.C. Brinkman, 
niet catastrofaal zou zijn [9, pagina’s 147-148]. In de litera-
tuur leeft hij onder andere voort in de Brinkmanvergelijking. 
De oorspronkelijk naar Darcy (1856) vernoemde vergelijking 
betreft de stroming van een vloeistof in een poreus medium: 
grad p = -(η/κ)v; hierin zijn v de momentane flux van de 
stroming, grad p het drukverval, k de permeabiliteit van het 
medium en η de viscositeit van de vloeistof. In 1949 kwam 
Brinkman met een gecorrigeerde vergelijking

grad p = -(η/κ)v + η’∆v,

die voor lage waarden van k de Darcyvergelijking oplevert 
en voor hoge waarden van k een Navier-Stokesvergelij-
king; hierbij is η’ een nader te bepalen constante, zie [5]. 
Het blijkt dat hij deze vergelijking uitgebreid besproken 
heeft met Van der Waerden, Oosterhoff en J.M. Burgers 
(1895-1981). 

Nawoord
Het geeft veel voldoening de volgende personen te kunnen 
bedanken: Rosalie van Egmond (archivaris Shell) en Ernst 
Homburg (Universiteit van Maastricht) voor hun inspan-
ningen om informatie te vinden; Aernout van Enter voor 
zijn altijd interessante commentaar; Thomas Gerretsen 
(TNO-archivaris) voor het beschikbaar stellen van veel 
relevant materiaal; Martinus van Hoorn voor de gegevens 
uit zijn archief over “W4?”; en Liesbeth Schreve-Brinkman 
(dochter van H.C. Brinkman) en haar man Frank Schreve 
voor het verschaffen van informatie, veel materiaal en voor 
hun belangstelling. Een uitgebreidere versie van dit verhaal, 
met een lijst van publicaties, is te vinden op de website 
www.math.rug.nl/bernoulli/Geschiedenis/Brinkman.
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