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LEVENSBERICHT 

VAN 

NIELS BOHR 

(7 oktober 1885-18 november 1962) 

DOOR 

H. B. G. CASIMIR 

Om levenswerk en persoonlijkheid van Niels Bohr werkelijk 
recht te doen wedervaren zou men de ontwikkelingsgeschiedenis 
der theoretische natuurkunde gedurende de eerste helft van onze 
eeuw moeten schrijven, zozeer bleken zijn resultaten vruchtbaar, 
zozeer hebben zijn opvattingen en zijn denkwijze op zijn minst 
twee generaties van fysici beïnvloed. Ons kort bericht moet dus 
wel zeer onvolledig zijn. 

Niels Bohr, zoon van de Deense hoogleraar in de fysiologie, 
Christian Bohr, werd op 7 oktober 1885 te Kopenhagen geboren. 
Hij studeerde aan de universiteit van Kopenhagen en promoveerde 
in 1911 op een proefschrift: "Studier over Metallernes EIektron
theori". Overigens was zijn eerste wetenschappelijk werk een ex
perimenteel onderzoek over oppervlaktegolven op vloeistoffen; 
hoewel hij later niet meer heeft geëxperimenteerd hield hij een 
levendige belangstelling, niet alleen voor de resultaten maar ook 
voor de techniek van experimenten. 

Zijn proefschrift sluit aan op de door Lorentz geschapen tra
ditie: exacte behandeling op grond van klassieke mechanica en 
klassieke statistiek van de beweging van elektronen in een metaal. 
De behandeling is zeer veel algemener dan bij Lorentz; zorg
vuldig wordt geanalyseerd in hoeverre de resultaten afhangen 
van het gekozen model. Zo is in het bijzonder de discussie der 
thermo-elektrische verschijnselen zeer waardevol; de beschouwin-
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gen van Onsager over de samenhang tussen de pseudo-thermo
dynamische relaties van Thomson en de symmetrie tussen ver
leden en toekomst worden er zelfs gedeeltelijk door geanticipeerd. 

Tot 1916 werkte hij in Engeland, eerst korte tijd in Cambridge, 
vervolgens te Manchester waar zijn samenwerking met Rutherford 
van grote betekenis werd. Daarna werd hij hoogleraar te Kopen
hagen. 

De tijd van 1913 tot 1923 was in zeker opzicht de vruchtbaar
ste van zijn leven. Uitgaande van Rutherfords model - punt
vormige atoomkern, elektron er omheen bewegend in Coulomb
veld - en de door Einstein nader uitgewerkte denkbeelden van 
Planek, ontwikkelde hij zijn theorie van de structuur der atomen, 
die weliswaar provisorisch was, maar die leidde tot kwalitatieve 
ordening van een enorm empirisch materiaal en de weg wees 
naar de nieuwe quantummechanica. Natuurlijk was deze ont
wikkeling niet het werk van één man, noch van één school. Maar 
de grondgedachten stammen van Bohr en belangrijke stukken 
detail werk werden verricht door Bohr, zijn naaste medewerkers en 
zijn gasten. Van de grondgedachten noemen we allereerst de eerste 
twee hoofdpostulaten, nI. het bestaan van discrete stationaire 
toestanden en het optreden van overgangen volgens de verge
lijking hv = E2-El. Deze behouden ook heden hun geldigheid; 
slechts de berekening van stationaire toestanden is anders ge
worden. 

Even belangrijk was het door hem geformuleerde correspon
dentieprincipe volgens hetwelk de resultaten der quantumtheorie 
voor het geval van hoogaangeslagen toestanden moeten overgaan 
in die van klassieke mechanica plus elektrodynamica. Het bleek 
een zeer waardevolle richtlijn die leidde tot inzicht in de inten
siteiten van spectraallijnen, en het uitgangspunt werd van de dis
persietheorie van Kramers en Heisenberg en de matrixrekening 
van Heisenberg. 

In 1925 breekt een nieuwe periode aan: de nieuwe quantum
mechanica wordt geboren. Tot de ontwikkeling van het forma
lisme heeft Bohr niet in belangrijke mate bijgedragen, maar des te 
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meer tot de interpretatie. Zonder zijn diepgaande beschouwingen 
over komplementariteit, zonder zijn grondige discussie van ge
dachten experimenten en modellen zou de theorie niet zo snel haar 
uiteindelijke formulering gevonden hebben. 

Beroemd werden zijn discussies met Einstein die aanvankelijk 
door vernuftige gedachtenexperimenten tegenstrijdigheden in de 
theorie trachtte aan te tonen, terwijl Bohr steeds weer deze argu
menten ontzenuwde. Einstein gaf uiteindelijk wèl toe dat de 
theorie consistent was, maar het ondeterministische karakter van 
de quantummechanica bleef voor hem onaanvaardbaar; zijn 
zoeken naar een fundamentele theorie op geheel andere basis, 
waaraan hij de latere jaren van zijn leven wijdde, bleef echter 
onvruchtbaar. 

Einstein, die ten aanzien van ruimte en tijd zo grondig met 
traditionele denkwijzen brak, kon niet berusten in een verdergaand 
prijsgeven van aanschouwelijke voorstellingen en deterministische 
theorieën. Voor Bohr was dit bijna vanzelfsprekend. Twee maal 
heeft hij zelfs aan de wet van behoud van arbeidsvermogen ge
twijfeld, eenmaal in een verhandeling met Kramers en Slater 
(1923) en later omstreeks 1930 bij de discussie der continue 
/I-spectra. Beide malen kwam de energiewet zegevierend uit de 
strijd, beide malen bleek de uitgesproken twijfel stimulerend; de 
eerste maal leidde zij tot de fraaie coïncidentie-proeven van Bothe 
en Geiger en daarmede tot een geheel nieuwe methodiek; de 
tweede maal tot Pauli's hypothese van het neutrino. 

Behalve aan bijna kennistheoretische beschouwingen over de 
grondslagen der quantummechanica, wijdde hij zijn aandacht ook 
aan de kernfysica die in de jaren tussen 1930 en 1940 een grote 
vlucht nam. In zijn instituut werd belangrijk experimenteel werk 
verricht; ook introduceerde hij Gamow bij Rutherford en dit werd 
mede aanleiding tot het pionierswerk van Cockcroft en Walton. 
Zelf gaf hij een zeer belangrijke bijdrage tot de theorie van kern
reacties: in vele gevallen wordt het botsende deeltje gevangen 
in een hoogaangeslagen tussentoestand. Vele kernreacties worden 
op deze wijze begrijpelijk en de denkbeelden die aan deze inter-
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pretatie ten grondslag liggen, werden uitgangspunt van onder
zoekingen - o.a. door zijn zoon Aage Bohr - over collectieve 
kernmodellen. 

In de tweede wereldoorlog vluchtte hij met steun van de Deense 
ondergrondse beweging naar Zweden en vandaar naar de Ver
enigde Staten. Gedurende en kort na de oorlog heeft hij zijn ge
hele persoonlijkheid en zijn niet geringe diplomatieke gaven in
gezet om te trachten a priori tot een oplossing te komen van de 
onheilspellende dreiging der nucleaire wapenen, die hij wellicht 
eerder en duidelijker dan iemand anders zag, want hij kende het 
Russisch technisch en wetenschappelijk potentieel voldoende om 
te weten dat geheimhouding de ontwikkeling van Russische kern
wapenen niet of nauwelijks zou vertragen. Zijn inspanning heeft 
weinig mogen baten. 

Teruggekeerd in Kopenhagen heeft hij meegewerkt aan de 
wederopbouw van zijn instituut, aan het stichten van Nordita, het 
aan dit instituut aansluitend Skandinavisch centrum, en aan het 
tot stand komen van Risa, het Deense kernenergiecentrum. 

Bohr was geen groot redenaar: hij bleef steeds zoeken naar een 
betere algemene formulering. Hij schreef moeizaam, bleef wijzigen 
en verbeteren. Hij was geen virtuoos mathematicus, maar wel kon 
hij door zijn wonderbaarlijk denkvermogen problemen die vrijwel 
onoplosbaar schenen, tot een eenvoudige vorm terugbrengen, en 
zo toch tot een zeer elegante oplossing komen. Treffende voorbeel
den vindt men in zijn proefschrift, zijn theorie van de remming 
van IX-deeltjes en zijn theorie van het periodiek systeem der ele
menten. Ook had hij een ongemeen gevoel voor ordes van grootte: 
dit kwam vooral bij zijn discussies der quantummechanica naar 
voren. Hij was veelal zeer in zijn eigen gedachten verdiept, en 
zo kon het gebeuren dat jongeren bij hem geen gehoor vonden 
voor hun denkbeelden. Maar vaak kon hij hen toch met een 
enkele schetsmatige aanduiding op het juiste pad brengen. Zijn 
welwillendheid, zijn diepte, zijn eenvoud en zijn warme menselijke 
belangstelling blijven voor allen die hem persoonlijk na hebben 
gestaan een onvergelijkelijke herinnering. 


