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Samenvatting

De mathematische fysica in Groningen vanaf Mees tot Zernike werd bespro-
ken in het eerste deel uit deze reeks [4]. In deze voortzetting gaat het om
mathematisch fysici die in Groningen werkzaam waren in de dertiger jaren
van de twintigste eeuw ten tijde van Zernike en Coster. Zernike leek weinig
affiniteit te hebben met de ideëen van Bohr, maar Coster had met Bohr samen-
gewerkt. Enkele van de hier besproken mathematisch fysici waren werkzaam
in de quantum mechanica; anderen bleven bij de klassieke natuurkunde. De
rol van het wiskundig dispuut �W4?� ten aanzien van de mathematische
fysica komt uitvoerig aan de orde. De verhaallijn houdt op na het uitbreken
van de tweede wereldoorlog.

In [5] is beschreven hoe de mathematische fysica in Groningen zich ontwikkelde
vanaf Mees tot aan de benoeming van F. Zernike. Zernike werd in 1915 opvolger
van de lector Ornstein en in 1920 werd hij hoogleraar. De oorspronkelijke plaats
van H. Haga was in 1924 in handen gekomen van D. Coster. J.A. Prins (1899-1986)
had in Groningen gestudeerd en was assistent geworden bij Coster. Hij was in 1927
gepromoveerd bij J.A. Barrau (1873-1953) op een zuiver wiskundig onderwerp dat
geheel losstond van de dagelijkse praktijk van Prins. Van 1928 tot 1936 was Prins
lector natuurkunde in Groningen. Na diens vertrek naar Wageningen werd C.J. Gor-
ter (1907-1980) van 1936 tot 1940 lector in Groningen.

Hieronder worden achtereenvolgens de mathematisch fysici Kronig, Brinkman, Groe-
newold, Bouwkamp, Nijboer en Kahn besproken. Men moet in het oog houden dat
er in de jaren dertig een enorme economische crisis woedde, gevolgd door een oor-
log, die Kahn niet heeft overleefd.
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Bohr’s quantummechanica in Nederland. In de twintiger en dertiger jaren van de
twintigste eeuw deed de invloed zich gelden van de revolutie in de quantum fysica, die het
werk van Niels Bohr (1885-1962) teweeg gebracht had en waarin het toeval een belangrijke
rol speelde. In ons land moet hier het werk genoemd worden van D. Coster (1889-1950),
H.A. Kramers (1894-1952), G.E. Uhlenbeck (1900-1988) en S. Goudsmit (1902-1978), die
allen promovendi waren van de Leidse hoogleraar P. Ehrenfest (1880-1933). Coster, hoogle-
raar natuurkunde en meteorologie, was in 1922 Haga opgevolgd. Hij had in Kopenhagen bij
Bohr gewerkt, maar deed in Groningen experimenteel werk. Op zijn voorstel kwam R. Kro-
nig (1904-1995) in 1929 naar Groningen. Kramers verbleef van 1916 tot 1926 bij Bohr in
Kopenhagen. Hij keerde terug naar Nederland om in Utrecht W.H. Julius (1860-1925) op
te volgen. Toen Ehrenfest overleed werd Kramers benoemd in Leiden, terwijl diens plaats
in Utrecht werd ingenomen door Uhlenbeck. Een van Kramers’ Utrechtse promovendi,
H.C. Brinkman (1908-1961), kwam in 1932 naar Groningen, evenals later B. Kahn (1911-
1943), die in 1938 bij Uhlenbeck was gepromoveerd. Op zijn beurt vertrok Uhlenbeck in
1939 naar de Verenigde Staten; hij werd tussen 1940 en 1947 in Utrecht opgevolgd door
L. Rosenfeld (1904-1974), die (op advies van Zernike) de promotor van H.J. Groenewold
(1910-1996) zou worden.

Ralph (de Laer) Kronig (Dresden 10 Maart 1904 - Zeist 16 November 1995) [6].
Kronig ging op school in Dresden en voltooide daar ook het gymnasium. Vervol-
gens studeerde hij wis- en natuurkunde aan Columbia University te New York, waar
hij in 1923 de graad van master of arts behaalde. Hij werkte een jaar bij Niels Bohr
in Kopenhagen en promoveerde bij terugkeer in 1925 bij A.P. Wills (Columbia Uni-
versity, 1873-1937) op het proefschrift Change of Conductance of Selenium due to
Electronic Bombardment. Met behulp van een beurs kon hij zijn wetenschappelijke
onderzoekingen voortzetten in Kopenhagen, Zürich en Utrecht. In 1929 werd hij
assistent-professor aan het Imperial College of Science and Technology te Londen.
Coster haalde Kronig in 1930 naar Groningen, waar deze als lector op 15 October
1931 de openbare les Problemen en perspectieven van de theoretische natuurkunde
gaf. In 1939 vertrok Kronig als hoogleraar theoretische natuurkunde naar Delft, een
ambt dat hij tot 1969 bekleedde. Zijn oratie De vaste toestand vond plaats op 5 Mei
1939. In Delft richtte zijn onderzoek zich ook op onderwerpen van meer toegepaste
aard. Verder redigeerde hij in Delft het Leerboek der Natuurkunde (Scheltema-
Holkema, 1ste druk 1947), voor talloze generaties studenten kortweg ”Kronig”. In
1946 trad hij toe als lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap-
pen (KNAW). Na 1969 verbleef Kronig in Zwitserland maar zijn laatste jaren bracht
hij in Nederland door.

In de geschiedenis van de quantummechanica is Kronig’s gemiste ontdekking van
de spin berucht [6]: in 1925 had hij als eerste dit idee, maar hij liet zich dit uit
het hoofd praten door W. Pauli (1900-1958) en Bohr. Een half jaar later lanceerden
Uhlenbeck en Goudsmit (met ruggesteun van Ehrenfest) hetzelfde idee en toen werd
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dit algemeen aanvaard. Kronig’s naam is verbonden met verschillende begrippen,
zoals de Kronig-Kramers relaties (in de wiskunde ook bekend als Hilbert transfor-
maties), de Coster-Kronig transitie en het zogenaamde Kronig-Penney model.

Het Groningse wiskundig dispuut �W4?� . In 1933 werd dit dispuut opgericht
voor pre-candidaats studenten; de naam betekent “Weten wij wel wat?” De tweedejaars
studenten W. Verdenius (de latere Groningse lector wiskunde), en B.R.A. Nijboer waren
præses en ab-actis, respectievelijk. De oprichting vond plaats ten huize van de mathe-
matisch fysicus H.C. Brinkman aan de Grote Markt 45a te Groningen; Brinkman was al
gepromoveerd en trad op als geestelijk leider. Al gauw was lidmaatschap van het dispuut
niet meer beperkt tot pre-candidaats studenten. C.J. Bouwkamp werd præses in 1934 en
werd in 1935 opgevolgd door Nijboer. Deze laatste bleef met enige onderbrekingen vele
jaren lid van het dispuut. Na het vertrek van Brinkman in 1935 werd H.J. Groenewold de
nieuwe geestelijk leider. In zijn Groningse periode is Zernike’s neef (en assistent) N.G. van
Kampen (1921-2013) ook nog lid geweest. Met uitzondering van Kronig en Kahn waren
alle hier besproken mathematisch fysici lid van �W4?� . Het dispuut bestaat nog steeds
en het heeft vele generaties studenten in de wis- en natuurkunde geı̈nspireerd, waaronder
ook vele doctoraal studenten en promovendi.

Henri Coenraad (Coen) Brinkman (Amsterdam 30 Maart 1908 - Den Haag 11
Februari 1961) [3, 4]. Brinkman groeide op in Nijmegen waar hij de hbs bezocht.
Hij studeerde wis- en natuurkunde, eerst in Leiden en vervolgens in Utrecht. Daar
promoveerde hij in 1932 bij Kramers. In Januari 1932, nog voor zijn promotie,
was Brinkman al in Groningen aangesteld als assistent mathematische physica bij
Zernike. In Januari 1934 werd hij toegelaten als privaatdocent in de mathematische
physica met leeropdracht atoomtheorie. Op 2 Maart 1934 hield hij een openbare
les Het electron. Na Groningen volgde een dienstverband bij Shell, toen nog Ba-
taafsche Petroleum Maatschappij geheten. Direct na de oorlog kwam een grote
stroom artikelen van Brinkman op gang over viscositeit. Op verzoek van Kramers
schreef hij verder het boek De bouw der atomen en moleculen (1949). In 1949
aanvaardde Brinkman een hoogleraarschap in de theoretische natuurkunde aan de
technische faculteit in Bandung, Indonesië. Hij hield op 18 October 1950 zijn in-
augurale rede Wiskunde en natuurwetenschap. Uiteindelijk ging de gehele familie
terug naar Nederland. In het najaar van 1954 kwam Brinkman in dienst bij TNO als
medewerker bij het Centraal Laboratorium in Delft. Zijn aan Kramers opgedragen
Applications of Spinor Invariants in Atomic Physics verscheen in 1956. In 1957
werd hij namens TNO de leidende theoreticus binnen één van de werkgroepen van
de FOM werkgemeenschap Thermonucleaire Reacties, waarbij hij belandde op het
FOM-Instituut voor Plasmafysica te Jutphaas. Brinkman zou spoedig buitengewoon
hoogleraar in Utrecht worden (met als collegas Nijboer en Van Kampen), waar hij
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TNO behalve met zijn eigenlijke werk over plasmafysica vooral ook zou dienen
als adviseur inzake algemene beleidsvragen op het gebied van de fysica. Echter,
Brinkman overleed totaal onverwacht op 11 Februari 1961 in Den Haag.

Brinkman heeft met zeer velen uit de wis-, natuur- en scheikunde contact gehad.
Zijn inbreng was vaak wiskundig georienteerd. Met Zernike werkte hij in Gronin-
gen aan een uitbreiding van diens Kreisflächenpolynome. In de literatuur leeft zijn
naam ondere andere voort in de Brinkman vergelijking. De Brownse beweging was
een terugkerend thema in zijn publicaties.

Hilbrand Johannes (Hip) Groenewold (Muntendam 29 Juni 1910 - Groningen
23 November 1996) [7]. Groenewold bezocht de Rijks-hbs te Hoorn en te Appin-
gedam. In 1927 begonnen aan de studie medicijnen in Groningen, studeerde hij in
1934 uiteindelijk af in de natuurkunde, met wiskunde en mechanica als bijvakken.
Hij verbleef in Cambridge bij R.H. Fowler (1889-1944) en in Bristol bij N.F. Mott
(1905-1996). Na terugkomst in Groningen werd hij tussen 1936 en 1937 assistent
mathematische fysica, hierin was hij de opvolger van Brinkman; zelf werd hij later
opgevolgd door Bouwkamp, waarover hieronder meer. Tussen 1938 en 1940 was
hij assistent in het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden, gevolgd door en-
kele jaren leraarschap. Gedurende de verdere oorlogsjaren was hij verbonden aan
het Natuurkundig Laboratorium te Groningen. In de jaren 1945-1947 was Groe-
newold assistent bij Zernike. In Utrecht op 29 October 1946 promoveerde hij bij
Rosenfeld op On the principles of elementary quantum mechanics, en het werk
werd in zijn geheel in het tijdschrift Physica gepubliceerd in October 1946 met als
affiliatie “Natuurkundig laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen”. Tussen
1947 en 1951 was Groenewold werkzaam bij het KNMI te de Bilt om zich bezig
te houden met het onderzoek van de ionosfeer. In 1951 werd hij wetenschappen-
lijk hoofdambtenaar in Groningen, in 1953 lector in de ”quantummechanica en de
theoretische kernfysica” en in 1955 hoogleraar ”theoretische natuurkunde” aldaar.
Zijn openbare les Droge formule en gebroken beeld werd gehouden op 23 Febru-
ari 1954. Groenewold was de initiator van de jaarlijkse Vosbergen Conferentie van
Nederlandse theoretische natuurkundigen. In 1971 besloot Groenewold afstand te
doen van zijn positie als hoogleraar in de theoretische natuurkunde. Hij bleef, op
aandringen van de vakgroep natuurkunde, tot aan zijn emeritaat op 1 September
1975 buitengewoon hoogleraar in deeltijd. Hij overleed op hoge leeftijd.

Het werk van Groenewold wordt nu beschouwd als fundamenteel. In 2016, 70 jaar
na zijn promotie, werd een conferentie in Groningen gehouden over “het Groe-
newold product”, zie ook D. Boer en H. Waalkens, Het Groenewoldproduct, Ne-
derlands Tijdschrift voor Natuurkunde 83 (2017) 54-57. Tenslotte zij vermeld dat
Groenewold lid was van het in 1946 opgerichte Verbond van Wetenschappelijke On-
derzoekers (VWO) en dat hij ook betrokken was bij het Nederlands Pugwash Kom-
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mitee; zie verder L. Molenaar, ‘Wetenschap en oorlog’, Minnaert, Gewina 2002.

Christoffel Jacob (Chris) Bouwkamp (Hoogkerk 26 Juni 1915 - Eindhoven 23
Maart 2003) [2]. Bouwkamp deed in 1933 eindexamen aan de Rijks-hbs in Gronin-
gen. Hij legde op 3 november 1938 in Groningen cum laude het doctoraal examen af
in de richting “theoretische natuurkunde, met wiskunde en mechanica”. Hij was as-
sistent in de mathematische fysica van 1938 tot 1939 en ging vervolgens in militaire
dienst van 1939 tot 1940. Op 23 Januari 1941 promoveerde Bouwkamp bij Zernike
op het proefschrift Theoretische en numerieke behandeling van de buiging door een
ronde opening. Voor zijn promotie waren al vijf publicaties verschenen, waarvan
één samen met Nijboer en één met Kronig. Na een korte periode als conservator
bij het Natuurkundig Laboratorium met als leeropdracht “de mechanica en de quan-
tummechanica” vertrok hij in 1941 naar het Philips Natuurkundig Laboratorium in
Eindhoven. Gedurende de periode 1955-1958 was Bouwkamp buitengewoon hoog-
leraar in de toegepaste wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Op 7 Mei 1956
hield hij daar een inaugurale rede Wiskunde en haar toepassing. Vanaf 1 September
1958 tot 1980 was hij buitengewoon hoogleraar aan de pas opgerichte Technische
Hogeschool Eindhoven. In 1960 werd hij benoemd tot lid van de KNAW. Bouw-
kamp ging met pensioen bij Philips in 1975 en in 1980 volgde zijn emeritaat, maar
hij bleef wiskundig nog actief.

In 1954 verscheen het overzichtsartikel getiteld Diffraction theory (Rep. Progr. Phy-
sics 17 (1954) 35-100), dat meer dan 600 publicaties samenvatte. Nauw verbonden
met de diffractietheorie was Bouwkamps werk op het gebied van speciale functies:
sferoı̈dale golffuncties, Mathieufuncties en Besselfuncties. Later is zijn aandacht
nog blijven uitgaan naar combinatorische problemen.

Bernard Roelof Andries (Ben) Nijboer (Meppel 30 September 1915 - Utrecht
25 Januari 1999) [9]. Nijboer groeide op in Groningen en bezocht daar de Rijks-hbs.
Op deze school kreeg hij wiskundeles van O. Bottema (1901-1992). Nijboer deed
op zestienjarige leeftijd eindexamen in 1932, waarna hij begon als student in de wis-
en natuurkunde in Groningen. Hij behaalde op 1 October 1937 cum laude het docto-
raalexamen met hoofdvak theoretische natuurkunde. Hierna bracht Nijboer een jaar
door in Bristol bij de reeds eerder genoemde Mott. Bij terugkeer uit Engeland werd
hij opgeroepen voor militaire dienst; door de mobilisatie eindigde zijn diensttijd pas
in Mei 1940. In het begin van de tweede wereldoorlog was Nijboer werkzaam als
assistent en conservator van het Gronings Natuurkundig Laboratorium. Hij promo-
veerde in 1942 bij Zernike op het proefschrift The diffraction theory of aberrations.
In het studiejaar 1949-1950 (inmiddels was hij wetenschappelijk hoofdambtenaar
in Groningen geworden) verbleef hij aan het Institute for Advanced Study in Prince-
ton. In 1950 werd Nijboer benoemd als lector in Utrecht benoemd. In 1955 deed hij
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een half jaar onderzoek op het Niels Bohr-instituut in Kopenhagen. Op 1 Juli 1955
werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar in de theoretische natuurkunde. Zijn
inaugurele rede op 28 Mei 1956 was getiteld Electronen en nucleonen, de bouwste-
nen der materie. In 1964-1965 werkte Nijboer een jaar bij het Argonne National
Laboratory in Chicago (U.S.A.). Hij hield zijn afscheidscollege in 1984, waarin hij
H.C. Brinkman, Kronig en Zernike als zijn leermeesters noemde [8].

Nijboer publiceerde in 1937 al een eerste artikel, met zijn medestudent en leeftijd-
genoot Bouwkamp. Zijn werk met Zernike over aberratieproblemen heeft tot op de
dag van vandaag grote bekendheid. Voor bepaalde gevallen werd dit werk experi-
menteel voorgezet door Zernike’s promovendus K. Nienhuis (1916-1972), ook in
samenwerking met Nijboer. Zernike’s neef en assistent Van Kampen gaf in 1948
een theoretische onderbouwing, gebaseerd op Van der Corput’s werk over de me-
thode van de stationaire phase.

Boris Kahn (Plainpalais bij Genève op 7 October 1911 - Sobibor 23 Juli 1943)
[1, 10]. Boris Kahn kreeg zijn lagere en middelbare schoolopleiding in Arnhem;
in Juni 1928 behaalde hij het hbs diploma. Hij ging in Utrecht wis- en natuur-
kunde studeren, waar hij in April 1934 het doctoraal examen aflegde. Hij werd
sterk beı̈nvloed door Kramers (die in 1934 naar Leiden vertrok) en, bij het expe-
rimentele werk, door Ornstein. Kahn werd assistent bij Uhlenbeck, de opvolger
van Kramers. Vanaf 1935 nam hij deel aan een informeel maandelijks colloquium
gegroepeerd rond Kramers, Uhlenbeck en Kronig. Hij promoveerde bij Uhlenbeck
op 13 Juni 1938 op het proefschrift On the theory of the equation of state. In zijn
voorwoord dankt Kahn zijn docent Wolff voor de wiskunde die hij hier rechtstreeks
had kunnen toepassen. Na de promotie verbleef Kahn een jaar in Engeland bij de
uit Duitsland gevluchte natuurkundigen Frölich en W. Heitler, en met wie hij een
tweetal artikelen zou schrijven. Terug in Groningen in 1939 volgde hij Kronig op,
na diens vertrek naar Delft. Kahn werd conservator aan het Natuurkundig Laborato-
rium met als leeropdracht mechanica en quantummechanica, naast de lector Gorter.
Als jood werd hij na de bezetting op 23 November 1940 uit zijn functie ontheven.
Vervolgens werd Kahn leraar op de in 1941 gestichte Joodse Lycea in Groningen,
Leeuwarden en Den Haag. Kahn werd bij een razzia opgepakt en op 20 Juni 1943
in Westerbork geregistreerd. Op 20 juli 1943 werd hij samen met zijn ouders, zijn
schoonouders en ruim tweeduizend lotgenoten naar Sobibor gedeporteerd, waar ze
op 23 Juli 1943 werden vermoord.

Het proefschrift van Kahn werd de basis van een artikel door Kahn en Uhlenbeck,
waarin ze de toen net ontwikkelde expansies van J.E. Mayer (1904-1983) van klas-
sieke naar quantumsystemen generalizeerden. Het zou een van de leidende artike-
len over faseovergangen blijven, totdat begin vijftiger jaren de Nobelprijswinnaars
C.N. Yang (1922- ) en T.D. Lee (1926- ) hun theorie van faseovergangen zouden
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presenteren. Het werk was een van de eerste stappen in de mathematisering van de
theorie van faseovergangen en wordt nog altijd regelmatig geciteerd.

Verantwoording
De auteurs zijn Boele Braaksma (1934-2023) en Aernout van Enter dank verschul-
digd voor adviezen en discussies. Martinus van Hoorn was hun gids bij het wiskun-
dig dispuut �W4?�. Verschillende familieleden van de hier besprokenen worden
bedankt voor hun vriendelijke respons: Nienke Domenie-Verdenius en Gerrie Ver-
denius (dochters van Verdenius), Liesbeth Schreve-Brinkman (dochter van Brink-
man) en haar man Frank Schreve, en Aart Groenewold (zoon van Groenewold).
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