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Samenvatting

De periode aan het eind van de negentiende eeuw in Nederland staat bekend
als de (tweede) gouden eeuw in de exacte wetenschappen [11]. Bij natuur- en
scheikunde werden vele Nobelprijzen in de wacht gesleept. Ook bij de wis-
kunde was er sprake van een ongekende opleving. Het onderhavige artikel
schetst het verloop van de mathematische fysica in Groningen als vervolg op
de ontwikkelingen in de negentiende eeuw [3]. Met name de figuur R.A. Mees
(1844-1886) speelt hierin een rol; deze staat aan het begin van een lijn die
doorloopt tot F. Zernike (1888-1966). De Groningse mathematisch fysici heb-
ben zich zowel met de klassieke als met de quantum-fysica beziggehouden. In
twee delen wordt de ontwikkeling van het vakgebied beschreven tot het mid-
den van de twintigste eeuw. In dit, eerste, deel wordt de situatie beschreven
tot en met de komst van Zernike.

Voorgeschiedenis
De (eerste) gouden eeuw van de natuurwetenschappen in Nederland lag in de 17e
eeuw met hoogtepunten als Christiaan Huygens en Johann Bernoulli. De periode
in Nederland rond de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw wordt
wel de tweede gouden eeuw der natuurwetenschappen genoemd. Deze bloei kan in
hoge mate teruggevoerd worden op Thorbecke’s wet op het middelbaar onderwijs
van 1863, waarbij de Hoogere Burgerschool (hbs) werd ingericht. De natuurwe-
tenschappen in Nederland hadden de eerste vijfenzeventig jaren van de negentiende
eeuw nog één geheel gevormd. De organisatie van de universiteit was uiteindelijk
geregeld in de wet op het hoger onderwijs van 1876; dit betrof ook de structuur
van de faculteiten, met name van de Faculteit Wis- en Natuurkunde. Gaandeweg
gingen de verschillende richtingen binnen deze faculteit uiteen, kregen hun eigen
identiteit en vestigden zich in eigen laboratoria. Zo werden aan het eind van de
negentiende eeuw de disciplines wis-, natuur- en sterrenkunde organisatorisch uit
elkaar gedreven, zie [2, 3].
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Mathematische fysica bevindt zich op het grensvlak van, veelal geavanceerde, wis-
en natuurkunde; van hun interactie kunnen beide disciplines zeer profiteren. De
preciese inhoud van dit vakgebied verschuift daardoor enigszins met de tijd. Na de
opsplitsing van de faculteit en kwam mathematische fysica in Groningen bij natuur-
kunde terecht. Om de gedachten te bepalen volgen hier enige opmerkingen over
de eerste mathematisch fysicus in het Groningen van de negentiende eeuw in de
gedaante van de jong gestorven R.A. Mees (1844-1886), lid van de bekende ban-
kiersfamilie; voor details zie [3]. Mees promoveerde in 1867 in Utrecht bij R. van
Rees (1798-1875) en werd daar in zijn onderzoek gestimuleerd door onder meer de
mathematisch fysicus C.H.C. Grinwis (1831-1899); deze laatste is niet lang hierna
ook promotor geweest van de Groningse wiskundige H.J. Rink (1847-1883) en van
de Groningse sterrenkundige J.C. Kapteyn (1851-1922) en diens broers N.P. Kap-
teyn (1845-1916) en W. Kapteyn (1849-1927). Mees bezocht na zijn promotie het
in 1854 opgerichte Eidgenössisches Polytechnikum te Zürich, waar hij in contact
kwam met de thermodynamicus R. Clausius (1822-1888) en met de wiskundigen
E.B. Christoffel (1829-1900) en F. Prym (1841-1915); deze contacten hebben zeer
bijgedragen aan zijn ontwikkeling in de mathematisch fysica. Mees is van 1868
tot aan zijn dood in 1886 hoogleraar in Groningen geweest; H. Kamerlingh Onnes
(1853-1926) was een van zijn vijf promovendi. Voor een mooi beeld van Groningen
in de tijd van Mees, Kamerlingh Onnes en andere hier besprokenen, zie [6].

Mees werd opgevolgd door H. Haga (1852-1936), hoogleraar natuurkunde en me-
teorologie, die enigszins in de vergetelheid is geraakt (zie bijvoorbeeld [1]). Haga,
zijn vriend H.A. Lorentz (1853-1928), maar ook J.D. van der Waals (1837-1923),
waren in Leiden gepromoveerd bij P.L. Rijke (1812-1899). Bij de pensionering
van Haga in 1921 werd hij kortstondig, van 1922 tot 1924, opgevolgd door W. de
Haas (1878-1960), gepromoveerd bij Kamerlingh Onnes, en van 1924 tot 1950 door
D. Coster (1889 -1950), gepromoveerd bij P. Ehrenfest (1880-1933).

Mathematische fysica in Groningen tot Zernike
Met de aanstelling van Haga was de mathematische fysica als vakgebied niet langer
specifiek in Groningen vertegenwoordigd. Het gemis daaraan werd spoedig gesig-
naleerd en leidde tot de aanstelling van C.H. Wind (1867-1911), een van Haga’s ne-
gen promovendi, die tussen 1895 en 1902 lector mathematische fysica en fysische
chemie was aan de Groningse universiteit; voor details zie [4]. Haga werd daar-
mee pleitbezorger voor de Groningse mathematische fysica. Met Wind begon een
lijn mathematisch fysici die zich tot na de tweede wereldoorlog voortzetten: eerst
kwam J.D. van der Waals Jr. (1873-1971), zoon van de eerder genoemde J.D. van
der Waals, en daarna de (toen nog) theoreticus L.S. Ornstein (1880-1941), die in
1914 naar Utrecht vertrok. Hij werd opgevolgd door F. Zernike (1888-1966) die
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tussen 1915 en 1958 in Groningen lector respectievelijk hoogleraar is geweest in de
theoretische mechanica en mathematische fysica en die de belangrijkste vertegen-
woordiger van deze lijn zou worden. Zernike was, naast zijn practische vaardighe-
den, theoretisch georiënteerd. Op de lijst van mathematisch fysici uit deze periode
mag de naam van de sterrenkundige W. de Sitter (1872-1934) niet ontbreken, die in
1901 bij Kapteyn gepromoveerd is op wiskundige toepassingen in de sterrenkunde.

Hieronder worden achtereenvolgens de sterrenkundige De Sitter en de mathema-
tisch fysici Wind, Van der Waals jr., Ornstein en Zernike behandeld. In het vervolg
artikel [5] komen de door Coster binnengehaalde R. Kronig en de rond Zernike
gesitueerde H.C. Brinkman, H.J. Groenewold, C.J. Bouwkamp, B.R.A. Nijboer en
B. Kahn aan bod. Ook zal hierin aandacht besteed worden aan het in 1933 opge-
richte wiskundig dispuut �W4?� voor wis- en natuurkundestudenten.

Willem de Sitter (Sneek 6 Mei 1872 - Leiden 20 November 1934) [8]. De Sitter
volgde het gymnasium in Arnhem en studeerde wis- en natuurkunde in Gronin-
gen. Daar werkte hij mee aan de metingen van J.C. Kapteyn aan de fotografische
opnames die gemaakt waren in het Kaapse observatorium onder leiding van Sir Da-
vid Gill (1843-1914). In de jaren 1897-99 verbleef De Sitter als volontair in Zuid
Afrika; na terugkomst promoveerde hij in 1901 bij Kapteyn op het proefschrift Dis-
cussion of heliometer observations on Jupiter’s satellites made by Sir David Gill
and W.H. Finlay. Tot 1905 was de Sitter assistent bij sterrenkunde en daarna pri-
vaatdocent in de ”sterrenkundige storingstheorie”, de eerst privaatdocent bij ster-
renkunde; hij heeft een aantal wiskunde colleges verzorgd toen de wiskundige F. de
Boer (1846-1908) in 1908 ziek werd. Later dat jaar werd hij hoogleraar sterren-
kunde te Leiden; hij hield zijn oratie De nieuwe methoden in de mechanica der
hemellichamen op 21 October 1908. In 1919 werd hij bovendien directeur van de
Leidse Sterrenwacht als opvolger van E.F. van de Sande Bakhuyzen (1848-1918).
Van 1925 tot 1928 was De Sitter voorzitter van de internationale astronomische
unie; sinds 1912 was hij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen
(KAW). Herhaaldelijk trad hij in discussie met Albert Einstein (1879-1955) over
algemene relativiteitstheorie; hij ontwikkelde daarbij een model dat inmiddels be-
kend staat als het De Sitter Heelal. Hij overleed in 1934 aan de gevolgen van een
longontsteking.

Veel van De Sitter’s onderwijs en werk was wiskundig georienteerd. Voor het on-
derwijs schreef hij in 1914 Inleiding tot de methode der kleinste kwadraten. Zijn
hele leven is hij bezig geweest de beweging van satellieten van Jupiter wiskundig
te beschrijven. Dit betreft voornamelijk onderzoek aan de door Laplace veronder-
stelde 1:2:4 baan-resonantie van de Galileı̈sche Jupiter-manen Io, Europa en Ga-
nymedes. Hierbij gebruikte hij Méthodes Nouvelles de la Mécanique Céleste van
Henri Poincaré (1854-1912). De latere Delftse wiskunde hoogleraar S.C. van Veen
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(1896-1978) was een van de promovendi van De Sitter (in 1927).

Cornelis Harm Wind (Groningen 7 November 1867 - Utrecht 7 Augustus 1911)
[4]. Wind doorliep de Rijks-hbs te Groningen, waar hij natuurkundeles kreeg van
F.G. Groneman (1838-1929). Vanaf 1885 studeerde Wind natuurkunde in Gronin-
gen, waar hij in 1893 afstudeerde. Hij was ruim acht maanden assistent bij Kamer-
lingh Onnes in Leiden om P. Zeeman (1865-1943) tijdens diens verblijf in Straats-
burg te vervangen; hij had daar ook contact met Lorentz. Na terugkeer promoveerde
hij vervolgens in Groningen bij Haga op een proefschrift De lokaalvariometer van
Kohlrausch en het magnetisch veld in het Physisch Laboratorium te Groningen.
Hierna studeerde Wind korte tijd bij H.E.J.V. Dubois (of Du Bois, 1863-1910) in
Berlijn en in 1895 bij J.H. van ’t Hoff (1852-1911) in Amsterdam. In hetzelfde jaar
werd hij benoemd tot lector in de mathematische fysica en fysische chemie in Gro-
ningen. Haga heeft zich indertijd zeer ingespannen om Wind hoogleraar te maken,
maar door het ontbreken van middelen (vanwege het lage aantal studenten in Gro-
ningen) was zulks niet mogelijk. Waardering was er wel: in 1903 werd hij lid van
de KAW. Ook was hij zeer actief in het Groningse Natuurkundig Genootschap. In
1902 werd Wind benoemd tot hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Mete-
orologisch Instituut (KNMI) in De Bilt. Hij zou daar slechts twee jaar blijven: in
1905 werd hij hoogleraar mathematische fysica en theoretische mechanica aan de
Utrechtse universiteit als opvolger van V.A. Julius (1851-1902). Zijn oratie luidde
Electronen en materie en werd gehouden op 20 Februari 1905. Hij bleef echter als
curator betrokken bij het KNMI. Na een langdurige ziekte overleed Wind in 1911
op 43-jarige leeftijd. Hij werd kortstondig opgevolgd door P.J.W. Debije (1884-
1966), waarna Ornstein (zie hieronder) vanaf 1915 de leerstoel voor langere tijd
zou bezetten.

Wind heeft zich in zijn korte carrière beziggehouden met magneto-optische ver-
schijnselen en onderwerpen uit de kinetische gastheorie. Samen met Haga werd
aangetoond dat Röntgenstraling een golfkarakter had; na aanvankelijke twijfel werd
door een verbeterd experiment een overtuigender bewijs gevonden.

Johannes Diderik van der Waals jr. (’s-Gravenhage 7 Augustus 1873 - Amster-
dam 8 Mei 1971) [7]. Van der Waals jr. bezocht het gymnasium in Amsterdam en
studeerde vervolgens aan de universiteit van Amsterdam. In 1900 promoveerde hij
bij zijn vader op de dissertatie Statistische behandeling der stralingsverschijnselen.
In 1903 volgde een privaatdocentschap in de kinetische gastheorie in Amsterdam.
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de mathematische physica,
hydrodynamica en physische chemie in Groningen; op 24 September 1903 hield
hij zijn inaugurale rede De hypothesen in de natuurkunde. Tussen 1908 en 1946
was Van der Waals jr. hoogleraar theoretische natuurkunde aan de universiteit van
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Amsterdam, als opvolger van zijn vader; hier hield hij zijn inaugurele rede op 18
Januari 1909 getiteld Over de vraag naar de meest fundamentele wetten der na-
tuur. In 1925 werd hij lid van de KAW. Vanuit zijn positie in Amsterdam was hij
ook president-curator van het KNMI in de Bilt. Hij overleed na een korte ziekte in
1971.

Van der Waals was vooral geı̈nteresseerd in fundamentele gezichtspunten zoals
blijkt uit zijn Groningse oratie van 1903, waarin hij de plaats van hypothesen in
de natuurkunde besprak en daarbij inging op de opvattingen van Ostwald en Boltz-
mann. Ook in zijn Amsterdamse oratie van 1909 drong Van der Waals sterk aan op
bezinning over de betekenis van natuurkundige begrippen.

Leonard Salomon Ornstein (Nijmegen 12 November 1880 - Utrecht 20 Mei
1941) [9, 12]. Ornstein volgde de hbs in Nijmegen en Den Haag. Na het verpichte
staatsexamen studeerde hij theoretische natuurkunde in Leiden. Ornstein promo-
veerde in 1908 bij Lorentz op het proefschrift Toepassing der statistische mecha-
nica van Gibbs op molekulair-theoretische vraagstukken. Als assistent van Lorentz
werd hij in 1909 benoemd tot lector in de wiskundige natuurkunde te Groningen.
Op 29 april 1909 hield hij daar zijn openbare les getiteld De rol der wiskunde in de
mathematische physica. In 1914 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in
de theoretische fysica in Utrecht als opvolger van Debije; op 15 Januari 1915 gaf hij
een oratie getiteld Problemen der kinetische theorie van de stof. Door ziekte moest
W.H. Julius (1860-1925) zijn functie als directeur van het Fysisch Laboratorium in
Utrecht in 1920 neerleggen en Ornstein werd zijn opvolger als directeur van het
laboratorium. Daarbij breidde deze zijn belangstelling uit naar experimentele on-
derwerpen van allerlei aard. In 1929 trad Ornstein toe als lid van de KAW. Aan het
eind van de dertiger jaren was hij voorzitter van de in 1921 opgerichte Nederlandse
Natuurkundige Vereniging. In September 1940 werd Ornstein op last van de Duitse
bezetter door de universiteit ontslagen en werd hem de toegang tot zijn laborato-
rium ontzegd. Hij trok zich daarna langzamerhand terug uit het openbare leven en
stierf op 20 Mei 1941. Hij had maar liefst 95 promovendi, waaronder H.B. Dorgelo
(1894-1961) en Marcel Minnaert (1893-1970). Ornstein was van 1918 tot 1922
voorzitter van de Nederlandse Zionistische Vereniging. Tevens heeft hij zich zeer
ingezet voor de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, onder meer als curator.

Ornstein’s samenwerking met Zernike heeft tot veel publicaties geleid die betrek-
king hadden op statistische mechanica. Als voorbeeld kan genoemd worden de
Ornstein-Zernike vergelijking die wordt gebruikt bij de statistische mechanica van
vloeistoffen. Met zijn latere collega Uhlenbeck, die van 1935 tot 1939 in Utrecht
werkzaam was, werden de Ornstein-Uhlenbeck processen ontwikkeld, die een pro-
minente rol spelen in de stochastiek.
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Frits Zernike (Amsterdam 16 Juli 1888 - Amersfoort 10 Maart 1966) [10]. Zer-
nike deed eindexamen hbs in 1905 en studeerde vervolgens scheikunde in Amster-
dam, waar hij in 1912 zijn doctoraal examen behaalde. Op 17 Februari 1915 pro-
moveerde hij bij A. Smits (1870-1948) in Amsterdam cum laude het proefschrift
L’opalescence critique, théorie et experiments. Sinds begin 1913 was hij assistent
bij Kapteyn in Groningen. Per 27 April 1915 werd hij, als opvolger van Ornstein,
benoemd tot lector in de mathematische fysica en theoretische mechanica; de bijbe-
horende openbare les, gehouden op 5 Juni 1915, luidde De mechanica der kleinste
deeltjes. Tussen 1920 en 1958 was Zernike hoogleraar, met dezelfde leeeropdracht;
hij aanvaardde dit ambt op 5 Juni 1920 met een rede over Het toeval in de theo-
retische natuurkunde. In de twintiger jaren werd zijn sensitieve galvanometer be-
kend. Zernike begon in het begin der jaren 1930 met onderzoek in de optica, dat
uiteindelijk zou resulteren in de fasecontrast-microscoop en die een grote rol zou
spelen bij het onderzoek in de biologische en medische wetenschappen. In het stu-
diejaar 1938-1939 was Zernike rector. Bij de overdracht in 1939 hield hij de rede
Wat is licht?, waarin het verschil tussen de klassieke natuurkunde en de quantum-
mechanica naar voren werd gebracht. Pas begin jaren 1950 ontving hij voor het
werk aan de fasecontrast-microscoop de nodige erkenning en vielen prijzen hem
ten deel. De belangrijkste hiervan waren de Nobelprijs voor de natuurkunde in
1953, de Rumford medaille en zijn benoeming tot foreign member van de Royal
Society: hiernaast ontving hij een aantal eredoctoraten. Zernike hield op 16 Juni
1958 een afscheidscollege waarin hij wilde aantonen dat zijn werk toch dikwijls
tot onverwachte resultaten heeft geleid. Hij overleed in 1966 in een ziekenhuis te
Amersfoort na een ziekte gedurende de laatste jaren van zijn leven.

De fysicus Zernike was ook zeer wiskundig georienteerd. Als student won hij al
een gouden medaille voor een oplossing van een prijsvraag over de waarschijnlijk-
heidstheorie van het klok en hamerspel, uitgeschreven in 1907 door de Groninger
Universiteit. Zoals al eerder gezegd, de samenwerking met Ornstein had betrekking
op de statistische mechanica. Uit die tijd stamt ook de Zernike-Prins vergelijking. In
1928 verscheen een 74 bladzijden tellend hoofdstuk ”Wahrscheinlichkeitsrechnung
und mathematische Statistik” in het bekende Handbuch der Physik (Springer 1926);
De Groningse wiskunde hoogleraar J.G. van der Corput (1890-1975) omschreef het
als een uitmuntend overzicht in zijn bespreking van de Nederlandse wiskunde uit
1948. Een belangrijke rol wordt in de theorie van de fasecontrast-microscoop ge-
speeld door brekingspatronen. Als gezegd had Zernike voor kleine afwijkingen
hierin zijn “Kreisflächenpolynome” ontwikkeld, die nu bekend staan als Zernike
polynomen. Tenslotte moet nog Zernike’s volgende omschrijving vermeld worden:
“Een mathematicus is iemand die bij elk bewijs naar de fout zoekt”, zoals men bij
Van der Corput in zijn Amsterdamse oratie uit 1946 kan lezen.
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Verantwoording
De auteurs zijn Boele Braaksma (1934-2023) en Aernout van Enter dank verschul-
digd voor adviezen en discussies. Ook zij veel dank aan Kees Groothoff (kleinzoon
van Wind) en zijn vrouw Anneke voor hun gastvrijheid en hulp. Voor meer in-
formatie, zie de website www.math.rug.nl/bernoulli/Geschiedenis
.
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