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en voorts U all en die door Uw aanwezigheid blijk geef t 
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zeer gewaardeerde toehoorders: 



De schrijver Multatuli verdiept zich ergens1 in de problematiek van 
een aardbewoner, die, aangeland op de maan, aldaar door belang
stellende aanwezigen ondervraagd wordt. Het zou daarbij tlijken, 
aldus Multatuli, dat een maanbewoner veel meer kan vragen dan tien 
aardbewoners weten te beantwoorden. Dit zou met name ook gelden 
in zaken die geenszins buiten zijn begrip zouden mogen liggen. Hij 
zou zich moeten verwijten, in zijn loopbaan tot nog toe zo weinig 
acht te hebben geslagen op het verband tussen oorzaak en gevolg. 
De maanleken, die hem aanzagen voor professor, zouden hem aller
lei primaire vragen stellen, die hij niet alleen zichzelf nooit had voor
gelegd, maar die hem ook door andere aardbewoners nooit waren 
gesteld, vertrouwd als ze waren, evenals hij, met hun gebrek aan 
begrip. Kortom, hij zou door demand vallen. 
Een vergelijkbare problematiek, zeer gewaardeerde toehoorders, zou 
zich voordoen als zich een willekeurig gekozen fysicus uit de twintig
ste eeuw zou losmaken, teneinde in, zeg, de zeventiende eeuw dui
delijk te gaan maken met welk onderwerp hij juist bezig was en waar
om. Zijn problemen werden er waarschijnlijk niet eenvoudiger op als 
zijn gehoor uit vooraanstaande zeventiende eeuwse fysici zou bestaan. 
Ook zou vermoedelijk het meenemen van enige vakliteratuur uit zijn 
directe vakgebied niet erg behulpzaam zijn. En dit niet alleen van
wege de vele vage en gem'.ikzuchtige verwijzingen naar 'earlier pa
pers', 'unpublished results' en 'papers to be published', want daarvan 
zou hij er nog een hoop hebben kunnen meenemen, maar veel meer 
vanwege het vaak schijnbaar erudiete gebruik van half doordachte 
argumenten en jargon. 
Met vrijwel hetzelfde probleem heeft men te maken als voornoemde 
fysicus de opdracht krijgt, nu in de huidige tijd, en niet op de maan, 
zijn verworven inzichten zo te verwoorden, dat in teginsel ieder an
tler fysicus hem volledig kan begrijpen. Dat is een beperkte, over
zichtelijke, en daarom eerlijke opdracht. Toch zal hij met grate 
waarschijnlijkheid van deze opdracht weinig terecht brengen. Naast 
verklaringen hiervan in de algemene sfeer - mensen die zich helder 
en ondubbelzinnig uiten zijn uiterst zeldzaam - of verklaringen 
waarin gewezen wordt op de enorme splitsing in disciplines in de fy
sica van de laatste tientallen jaren, is het dienstig te wijzen op het 
simpele feit dat de prestatie zo moeilijk te leveren is, omdat onze 
fysicus vrij zeker weet daar nooit serieus om gevraagd te zullen 
worden. Het behoort daarom niet tot zijn gedragspatroon zich zorg-
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vuldig tot niet-directe vakgenoten te richten. Het is veeleer zijn ge
woonte zich, minder nauwkeurig, tot zijn directe vakgenoten te 
richten. Artikelen heeft hij dus we! geschreven, maar die waren be
doeld voor de vaak kleine groep vakgenoten die aan een half woord 
genoeg heeft en die op analoge wijze meehelpt aan het opwerpen 
van barrieres voor anderen. Speciaal in die gebieden van de fysica 
die in snelle ontwikkeling zijn - voor de overige gebieden geldt 
zeker geen excuus - kan men zich uitstekend voorstellen, dat de 
meestal sterk gemotiveerde onderzoekers tijd en woorden te kart 
hebben om hun bevindingen meteen op klare, ondubbelzinnige wijze 
weer te geven. Hoewel dit de verdere voortgang van het inzicht wel 
degelijk kan hinderen, is een aanvankelijk gebrekkige communicatie 
een te verwachten en niet te vermijden bijverschijnsel. De fysica 
echter als geheel zal op langere duur niet gebaat zijn bij een opeen
volging van separatistische ontwikkelingen alleen. Er is dus behoefte 
aan samenvattingen, waarin op deskundige wijze, in meer universele 
taal verantwoord wordt wat nieuw is. Maar goede overzichtsartikelen 
zijn schaars en de gekwalificeerde samenvatters zijn meestal juist die
genen die zeggen, of waarvan gezegd wordt dat ze wel wat beters te 
doen hebben. Er is echter een groeiende behoefte, waaraan slechts 
zal kunnen warden voldaan door het samenvatten tot een zeer aan
trekkelijke aangelegenheid te maken; financieel bijvoorteeld, maar 
vooral ook wat betreft aanzien. 
De literatuur speelt in bet werk van een theoretisch fysicus een zeer 
belangrijke rol. Het spreekt vanzelf dat hij zeer gebaat zou zijn bij 
een grate toegankelijkheid daarvan. Ze behoort, naast potlood en 
papier tot zijn primaire gereedschap. Het probleem van de toeganke
lijkheid is uiteraard het grootst bij bet betreden van nieuw terrein 
van onderzoek, maar is nooit echt afwezig. Daar is allereerst de veel
heid aan literatuur. Volgens de Amerikaanse sociologen J. R. Cole 
en S. Cole is dat geen wezenlijk probleem2

: Men richte zich een
voudig op een beperkt aantal auteurs die volgens de Science Citation 
lndex3 het vaakst geciteerd warden in wetenschappelijke tijdschriften 
en men vergete de rest. Helema.al consequent lijkt het me in deze 
visie om na te gaan of men zelf wel geciteerd wordt, om er in het 
negatieve geval maar mee op te houden. Deze zienswijze wordt ove
rigens weersproken door hen die menen dat ieders bijdrage, hoe mi
niem ook, relevant is voor het bouwwerk dat we met ons alien op
trekken. Deze beide standpunten liggen ver uiteen; de bewijzen er
voor missen de noodzakelijke nauwkeurigheid, en dus zitten we nog 
steeds met het probleem van de veelheid aan literatuur. In de tweede 
plaats is er de y"erscheidenheid aan literatuur, waarmee ik bedoel 
dat men hulp en inzicht kan verwerven uit de meest ongedachte 
literatuurplaatsen, die dus per definitie nog gelocaliseerd moeten 
warden in een onduidelijk proces vol verrassingen en toevalstreffers. 
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Tenslotte hebben we te maken met de enorme variatie in stijl, volle
digheid, precisie en distantie. De wisselwerking die de onderzoeker 
met de literatuur heeft, fluctueert. Zij is sterk afhankelijk van de fase 
waarin zijn onderzoek zich bevindt, maar hangt ook gewoon af van 
zijn wisselende behoefte om andermans ideeen op zich in te laten 
werken. Er bestaat geen universeel systeem volgens welk men te 
werk moet gaan. Contact is onontbeerlijk. En het is daarbij over
duidelijk dat een te sterk contact zelfwerkzaamheid dusdanig redu
ceren kan, dat eigen inventiviteit niet meer aan bod komt. 

De toenemende onoverzichtelijkheid in de fysische vakliteratuur 
wordt extra in de hand gewerkt door twee met name te noemen 
factoren. In de eerste plaats is het ondanks geruchten van het tegen
deel kennelijk nog steeds lonend ~ieuwe tijdschriften te beginnen en 
oude te laten uitdijen. Ter illustratie verwijs ik naar de Physical 
Review: Het resultaat van een slordige meting leert ons dat de 
jaargang 1950 van de Physical Review een dikte heeft van 20 cm. 
Die van 1960 is reeds 35 cm dik. Vanaf 1960 gaat het razend snel. 
In 1965 is de omvang 68 cm, in 1970 reeds 113 cm, terwijl 1973 met 
166 cm een nieuw record vestigt. 
Voor een grate groep internationale vaktijdschriften garanderen de 
gezamenlijke bibliotheken in de wereld, een voldoend interessante 
minimum afzet. Een terugkoppelsysteem waarmee op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld of het tijdschrift in een nog niet ver
vulde behoefte voorziet, bestaat niet. Positieve geluiden, een aantal 
artikelen uit een nieuw tijdschrift betreffend, hebben bovendien geen 
kracht van bewijs, aangezien deze artikelen ongetwijfeld elders hun 
plaats zouden hebben gevonden. Kijkdichtheidscijfers, zoals bij de 
T.V. gehanteerd, kunnen slechts met de grootste moeite verkregen 
worden. Bij negatieve uitkomst voor een gegeven tijdschrift zal eerder 
de betrouwbaarheid der enquete dan het tijdschrift slachtoffer zijn. 
Ben onderzoek aan de hand van de reeds eerder genoemde Science 
Citation Index zal het terecht aanwezig zijn van de top veertig kun
nen onderstrepen, maar het is onacceptabel het te hanteren als mid
del om tijdschriften te doen verdwijnen. 
Ben tweede instabiliteit in het Iiteratuurwezen wordt veroorzaakt 
door het zogenaamde 'publish or perish' syndroom. Publiceer of ver
dwijn; uw promotie of aanstelling hangt er van af. Een systeem dat 
vooral in de Verenigde Staten tot bloei is gekomen, hetgeen maar al 
te vaak leidt tot duplicaties, overlappingen en kwalitatief mindere 
publicaties. Dit probleem van de veelschrijverij heeft ook elders de 
kop opgestoken en vormt in zekere zin een bedreiging voor het we
tenschappelijk onderzoek. Daarom is het devies: 'Distantieert eer U 
publiceert'. Of zeg het met Spreuken 17 en 18: 'Een dwaas schept 
geen behagen in inzicht, maar hierin dat zijn hart zich blootgeeft' ... 
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'De verstandige houdt zijn woorden in, de man van inzicht is be
zonnen'. 

Zeer gewaardeerde toehoorders, liever dan mij nog langer af te vra
gen hoe het eigenlijk moet met die literatuur bij wetenschappelijk 
onderzoek, wilde ik U wat over eigen werk vertellen. De bedoeling 
is tweeledig. De fysica, zowel als het literatuuraspect komen aan bod. 
U kunt dus op twee manieren luisteren. 
Daartoe gelnspireerd door fijnzinnige experimenten van De Lang aan 
polarisatieverschijnselen in He-Ne gaslasers• rond 1964-1965 richtte 
zich enige tijd de interesse van Polder en mij op deze polarisatiever
schijnselen. 5 • " Onder de condities die men aantreft in een mono
mode gaslaser is er sprake van polarisatie van het gasachtige medium 
in een intens, vrijwel monochromatisch elektromagnetisch veld. Door 
de tamelijk grote intensiteit van het veld dat zich weet op te bouwen, 
is het noodzakelijk deze polarisatie te beschrijven als zijnde niet 
lineair in het aanwezige elektromagnetische veld. Orn symmetrierede
nen zijn de eerste niet-lineaire termen die in rekening gebracht 
moeten worden niet van tweede orde maar van derde orde in het 
aanwezige veld. 
Quantumtheoretisch komt men tot de polarisatie door per atoom dat 
daarvoor in aanmerking komt de interne elektronische overgangen 
op te sporen die door het veld gei:nduceerd warden. Op het eerste 
gezicht verwachten we theoretisch - maar dit ten onrechte, naar 
later blijkt - volledige afwezigheid van enige richtingsvoorkeur in 
het gas, dat wil zeggen we verwachten dat de atomaire polarisatie 
zonder meer de vectoriele richting zal aannemen die het induceren
de elektromagnetische veld heeft. Dat lijkt redelijk. De ons bekende 
theorie, de L:imh-theorie, gepubliceerd7 in juni 1964 in de Physical 
Review, is een scalaire theorie, waarin gedaan wordt alsof atomaire 
overg:rngen plaatsvinden tussen 2 niet ontaarde niveaus. Orn het 
vectoriele karakter er in te krijgen is het echter noodzakelijk ontaar
ding van die niveaus te introduceren. Zoiets laat zich gelukkig snel 
in de Lamb-theorie inpassen. Een relatief eenvoudige 2 niveau struc
tuur waarbij elektrische dipoolovergangen kunnen plaatsvinden is bij
voorbeeld die waarin de niveaus draaiimpulsmomenten j = 0 en j =I 
hebben en dus een ontaardingsgraad 1 en 3. 
Inderdaad levert berekening op dat de polarisatie dan evenwijdig 
aan de elektrische veldvector moet staan. In bijna alle andere geval
len kan men echter uitrekenen dat dit niet zo is, wat maar goed is 
ook, want dat is precies wat nodig is om de experimenten voor die 
gevallen te verklaren. Daarmee is tussen twee haakjes het eerder 
genoemde, foutieve, richtingsvoorkeursargument om zeep geholpen. 
Dat was dus niet zo redelijk als aanvankelijk geacht werd! 
Het is interessant te vermelden dat deze theoretische bevindingen 
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van ons in zekere zin geheel overbodig waren. Ze werden namelijk 
juist gepubliceerd in het Russische tijdschrift Zhurnal Eksperimen
taljnoj i. Teoretichiskoj Fiziki door M. I. Dyakonov, in een artikel8 
dat ons pas een jaar later in Engelse vertaling onder ogen kwam.0 

Het is duidelijk dat deze publicatie relevante informatie voor ons 
bevatte. Het zal echter evenzeer aanspreken dat het onafhankelijk 
vinden van iets waarvan men denkt dat het nieuw is, stimulerend 
werkt. Er kan achteraf dan ook niet met zekerheid gezegd warden 
of het te prefereren geweest ware tijdig van dit Russische artikel op 
de hoogte geweest te zijn. Hoe dit ook zij, de vermelde theoretische 
observatie speelt een essentiele rol in de verklaring van het polarisa
tiegedrag van het stralingsveld in gaslasers. Uitgerekend echter in dat 
j=O--+ j=l geval bleek experimenteel onze en Dyakonov's theoreti
sche voorspelling niet te kloppen. De theorie laat eenvoudig zien dat 
in dit geval het eerder genoemde symmetrieargument goed moet zijn. 
Het experiment wijst echter ook in dit geval op een klein onder
scheid in richting tussen polarisatie en veld. 
Wat is er nu aan de hand als theorie en experiment met elkaar in 
overeenstemming lijken te zijn in ingewikkelde situaties, terwijl een 
relatief eenvoudige situatie afwijkingen te zien geeft? Het experiment 
lijkt ons daarbij een eindje op weg te helpen. De niet-evenwijdigheid 
van polarisatie en veld is narnelijk aanzienlijk minder sprekend dan 
in de overige gevallen! De gedachten gingen daarom uit naar een 
klein resteffect van een andere soort dan tot nu toe beschouwd. Dit 
kleine effect, wat het dan ook moge wezen, zou, door de principiele 
afwezigheid van het hoofdeffect de kans krijgen zich in volle glorie 
te laten zien, zo was de gedachte. 
Dit idee is achteraf juist gebleken, maar geeft op zich nog geen ver
klaring. Het resteffect werd achtereenvolgens gezocht in hogere orde 
effecten - maar die geven dezelfde isotropie als de reeds in rekening 
gebrachte derde orde -, in het v66rkornen van diverse Neon isotopen 
in het gasmengsel - een mogelijkheid die experimenteel kon worden 
uitgesloten 1 0 

-, in botsingen van atom en met de wand en van de 
Jaserbuis - maar hoe dat een effect kon opleveren was eigenlijk niet 
goed in te zien-, in botsingen van atomen onderling in het gasmeng
sel- maar die botsingen hebben gemiddeld immers geen richtings
voorkeur-, zodat het onderzoek op dit punt eigenlijk gestaakt werd, 
en meer dan een jaar bleef liggen. Ook de Arnerikaanse onderzoe
kers in dit gebied lieten het, getuige hun publikaties, op dit punt af
weten. Het verder onderzoeken van literatuur leek geen zin te heb
ben. Gericht zoeken in anderssoortige literatuurbronnen was immers 
niet aan de orde, want waar moet je zoeken als je geen goed aan
grijpingspunt hebt? 
Het is wederom interessant op te merken dat er een rijke literatuur 
voorhanden was, die ons verder had kunnen helpen. De verklaring, 
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zo bleek ons zeer veel later, kan gezocht worden in een zorgvuldige 
beschouwing over interne relaxatieprocessen van het drievoudig ont
aarde j = 1 niveau. Deze processen kunnen bijvoorbeeld tot stand 
komen door interatomaire botsingen. Deze botsingen waren in vori
ge beschouwingen door ons ten onrechte verworpen als mogelijke 
oorzaak van het effect, op grond van een alweer foutief gehanteerd 
isotropiebeginsel. lndien wij bijvoorbeeld op de hoogte zouden zijn 
geweest van het optische werk aan gassen in de Kastlergroep in 
Frankrijk, dan zou deze onjuistheid vermeden zijn geweest. Achteraf 
blijkt dan, dat niet alleen deze Franse groep,11 maar ook een Russi
sche12 en een Amerikaanse13 groep zich met deze subtiele relaxatie
processen bezighielden, en daar ook over gepubliceerd hadden, maar 
geen van alien in verband met polarisatieverschijnselen in gaslasers. 
Het fysische idee is dat de aangeslagen atomen door het laserveld in 
precies dezelfde golffunctie gebracht worden. Deze golffunctie is een 
lineaire combinatie van de drie j = 1 toestanden. Na verloop van een 
zeer korte tijd vervallen deze toestanden weer naar het j = 0 niveau 
onder uitzending van lichtquanta. Als wij van deze overgangen eens 
even af zouden mogen zien, en de aangeslagen atomen verder aan 
zichzelf overlieten, wil dat niet zeggen dat ieder aangeslagen atoom 
nu precies in dezelfde golffunctie zou blijven. Door allerlei oorzaken, 
botsingen bijvoorbeeld kan er een uitwaaiering komen naar allerlei 
andere lineaire combinaties van de drie Px, pY, Pz golffuncties 
waaruit het j = 1 triplet bestaat. Per atoom kunnen we dat be
zwaarlijk volgen, maar voor het atomaire systeem als geheel kun
nen we om symmetrieredenen zeggen dat de aanvankelijk door 
het elektromagnetische veld opgedrukte correlaties <PxPy>, 
<PxPz>, en <pyp,> gemiddeld geheel verloren moeten gaan, 
terwijl de autocorrelaties <p,p,>, <pypy> en <PzPz> naar 
een en dezelfde waarde zullen relaxeren. Men noemt deze correlaties 
in dit geval ook wel dichtheidsmatrixelementen. Al deze correlaties 
gaan dus naar evenwichtswaarden toe. Nu behoort er in de beschou
wing echter een belangrijk element binnen te komen. Het zegt dat 
onze beschouwingen niet mogen afhangen van de keuze van het coor
dinatenstelsel x, y, z. De beweringen moeten er dus volkomen gelijk 
uitzien als we via een of andere draaiing overgaan op een ander stel
sel. Het isotropiebeginsel, dat hier geintroduceerd wordt op grand 
van het feit dat botsende atomen gemiddeld geen richtingsvoorkeur 
hebben, leidt tot de dwingende eis dat alle reele delen van bovenver
melde correlatiefuncties precies even snel moeten relaxeren. Een 
tweede eis is dat alle imaginaire delen van correlatiefuncties even 
snel moeten relaxeren. Maar, en dat is het belangrijke, er mag best 
verschil zijn in die twee. Dit mogelijke onderscheid in relaxatiecon
stanten is van wezenlijk belang voor het begrijpen van de polarisatie
toestand in de j = 0 ~ j = 1 laser. lngebracht als correctie op de be-

10 



rekening die de polarisatie parallel aan het veld deed zijn, leidt het 
tot analoge conclusies als in die situaties waar we voorheen niet
evenwijdigheid van polarisatie en veld vonden. Fysisch is de 
aanwezigheid van twee onderscheiden relaxatieconstanten als volgt 
te begrijpen. Het hebben van reele dichtheidsmatrixelementen heeft 
te maken met ladingsdichtheidsverdelingen, terwijl imaginaire dicht
heidsmatrixelementen in verband staan met stromingen van lading. 
Isotrope botsingen van atomen onderling mogen stroomdichtheden 
op andere wijze vernietigen dan ladingsdichtheidsverdelingen. Het 
zijn in dit geval het magnetisch dipoolmoment en het elektrisch 
quadrupoolmoment die op verschillende wijzen relaxeren, met re-
1.axatieconstanten y 

1 
respectievelijk y ,. Anderen hebben nog eenvou

dig laten zien dat de twee relaxatieconstanten niet geheel onafhanke
lijk zijn, 14 doch moeten voldoen aan een principiele ongelijkheid. De 
nieuw ontdekte literatuurbronnen geven zowel experimenteel als 
theoretisch aan dat y

1 
in alle bekende gevallen enkele tientaJlen pro

centen groter is clan y, . Als dat dan ook voor Neon gas mag worden 
aangenomen dan voorspelt de theorie in geval van een j = 0 --+ j = 1 
overgang dat het elektromagnetische veld in de laser zich precies 
gedraagt zoals experimenteel wordt waargenomen. i.5 Deze inteme 
relaxaties spelen een volledig ondergeschikte rol in die gevallen waar 
polarisatie en veld al via het eerder genoemde hoofdeffect niet even
wijdig zijn. Dus uiteindelijk zit alles rond. 
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Ten eerste dat theoretisch on
derzoek vaak een kwestie van vallen en opstaan is. Vooral het vallen 
v66r het opstaan is zeer leerzaam. Het wordt ten onrechte in vele 
publicaties verzwegen. Ten tweede, dat de fysische vakliteratuur vol 
staat met prachtige zaken, die de onderzoeker uitstekend zou kunnen 
gebruiken als hij maar wist waar het allemaal stond. Ten derde, dat 
het uiterst belangrijk is in het gezelschap te zijn van brede, deskun
dige, altijd geinteresseerde gesprekspartners, die je, al was het maar 
door een toevallige opmerking op het goede literatuurspoor zetten. 
Dit laatste lijkt een conclusie2 van de eerdergenoemde sociologen 
J. R. Cole en S. Cole te ondersteunen, die luidt dat snelle en wezen
lijke vooruitgang in de fysica eigenlijk alleen bereikt wordt in een 
beperkt aantal 'centres of excellence' . Daarin zouden ze toch best 
eens gelijk kunnen hebben. 

Zeer gewaardeerde toehoorders. Het bezig zijn met een specifiek 
theoretisch probleem in, zeg, de elektronentheorie suggereert dat het 
daarbij gaat om een vraagstelling die van voldoend belang is om met 
voorrang behandeld te worden. Deze voorstelling van zaken is voor 
belangrijke categorieen theoretisch onderzoek erg simplistisch en dus 
incorrect. In de eerste plaats is vrijwel niemand in staat feilloos en 
trefzeker de relatieve relevanties te schatten. In de tweede plaats 
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moet men clan nog inventieve onderzoekers vinden die zich kritiek
loos in zo'n prioriteitenschema Iaten inpas.sen. De onderzoeker van 
zijn kant zou het graag als volgt stellen: Inspirerende vragen worden 
geboren in een voortdurend contact met uiteenlopend lopend onder
zoek. Wat de een niet boeit, aanspreekt, of aankan, en wat hij dus 
laat liggen, is inspirerend voor de ander. Dit beeld vooronderstelt een 
substrnat van levendig bezig zijn met de materie, waarin persoonlijke 
voorkeur plus interessante problematiek elkaar per definitie vinden. 
Een overbekend en ook gelukkig bijverschijnsel is dat een interessan
te vraagstelling, via betere formulering ervan meestal tot meerdere 
nieuwe vrngen leidt, zodat de inspiratie nooit opdroogt. De fysicus 
kan zichzelf en anderen via dit mechanisme blijvend werk verschaf
fen. Het feit dat hij :rntwoorden zoekt op vragen die weinig anderen 
stellen wordt niet als bezwaar gevoeld. Macht buiten zijn discipline 
enige onrust ontstaan over het belang van een en antler, dan zij een
voudig verwezen naar de historie, waarin soortgelijke onrust al zo 
vaak onterecht is gebleken. Het zal U duidelijk zijn, dat in dit enigs
zins beperkte, maar toch van ongebreidelde groeifilosofieen vervulde 
wereldbeeld v::n deze fysicus een zekere wereldvreemdheid schuilt, 
die veronderstelt dat hij met randcondities ten aanzien van buiten 
zijn fysica gelegen zaken niets te maken heeft. Toch kan niet ontkend 
warden dat veel belangrijke inzichten op bovenstaande wijze, zij het 
in veel minder omvangrijke verbanden dan waar we heden mee te 
maken hebben, verworven zijn. Het is dan ook eerder de enorme 
schaalvergroting van fysisch onderzoek in deze twintigste eeuw die 
ons dit verhaal als onhoudbaar doet voorkomen, dan dat de wezen
lijke inhoud er van zo onzinnig is. Daarmee hangt ten nauwste samen 
dat een werkelijk verantwoord l::eleid ten aanzien van fundamenteel 
fysisch onderzoek wa.t moeilijker is dan men wellicht zou kunnen 
denken, waarbij dan ironisch genoeg de gigantische vakliteratuur
productie de inzichtelijkheid lijkt te verslechteren. 
In de negentiende eeuw kan men de opkomst zien van een uiterst 
vruchtbare atomistische- theorie van de materie. Volgens deze theo
rie bestaat er een beperkt aantal welgedefinieerde en dus onder
scheidbare chemische elementen, ook we! atomen genoemd. De di
versiteit van stoffen die zich in de natuur aan ons voordoet, en die 
veel groter is. dan de diversiteit in chemische elementen dient men in 
het kader van die theorie te begrijpen uit de enorme mogelijkheid tot 
combinatie van elementen. Het is eerst de twintigste eeuw die oru; 
een dieper inzicht heeft verschaft in zowel onderscheidbaarheid als
ook combinatiemogelijkheid van elementen. In de preciezere be
schouwingen hierover speelt het elektron een vooraanstaande rol. In 
de vaste stof, waar de elektronen in principe dezelfde rollen ver
vullen, maar waar hun gedrag vaak veel gecompliceerder is door de 
sterke wisselwerking van atomen met naaste zowel als verder ver-
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wijderde buren komen veelvuldig praktisch regelmatige structuren 
voor. Zowel de statische als dynamische eigenschappen van elektro
nen vertonen dan in hun beschrijving sterk de vereenvoudigende in
vloed van de periodiciteit, zodat het leggen van verbanden tussen ge
dragingen van elektronen in het klein en eigenschappen van het kris
tal in het groot tot de mogelijkheden gaat tehoren. Of men nu 
spreekt over geleiders, supergeleiders, magneten, diodes, vaste stof 
lasers, in al deze met karakteristieke eigenschappen behepte kristal
len of inrichtingen spelen elektronen hun rol. Het opvallende daarbij 
is dat elektronen tot zoveel uiteenlopende dingen in staat zijn. Zij 
kunnen geleiding veroorzaken, maar doen ook mee als het om afwe
zigheid van geleiding gaat. In het algemeen stoten ze elkaar af via 
Coulomb wisselwerking; in supergeleiders trekken ze elkaar effectief 
aan. In deze rijkdom aan mogelijkheden kunnen hele legers fysici 
langdurig aan de gang. In de gasfase lijkt de rol der elektronen op 
het eerste gezicht wat minder interessant gezien de relatief grote af
stand tussen naburige atomen. We hebben echter in het voorgaande 
gezien hoe bepalend hun gedrag is, via de bezetting der diverse 
multiplettoestanden, voor de polarisatieeigenschappen van een gas
laser. En dit is uiteraard slechts een van de vele voorbeelden. Wat er 
in de vloeistoffase precies aan de hand is, is ons relatief het slechtst 
bekend. Goed experimenteel werk is daar moeilijk en de theorie 
lijdt onder de omstandigheid dat een vloeistof geen gas is, en ook 
geen vaste stof. 

Het aantal fysici en elektrotechnici dat in hun opleiding of rese:nch 
het concept elektron heeft weten te vermijden, schat ik op nul. Ik 
heb er de vrijheid aan ontleend om er hier wat over te zeggen. lk zou 
mij echter goed kunnen voorstellen dat U op dit gebied met heel 
andere, wellicht zeer primaire, vragen zit. De fysica en de elektro
techniek zitten weliswaar niet op verschillende planeten, maar over 
en weer kan er we! degelijk sprake zijn van vraaggesprekken, zoals 
Multatuli die op de maan situeerde. Daarom tot slot nog een korte 
beschouwing over de introductie in de afdeling Elektrotechniek van 
wat in de omschrijving van mijn taak genoemd wordt: Theoretische 
elektriciteitsleer (quantumtheoretische grondslagen). Het heeft geen 
zin te ontkennen, zeer gewaardeerde toehoorders, dat het enige 
moeite heeft gekost om tot deze zwaarwichtige formulering te ko
men. Woorden als leer, grondslag en theorie zijn er, dat valt op, 
kwistig in verwerkt. We zullen hier niet ingaan op de niet geheel 
triviale vraag of de elektriciteitsleer wel quantummechanische grond
slagen heeft, maar liever stilstaan tij de suggestie die van de formu
lering uitgaat, alsof aan de denk- en werkwijze in een elektrotechni
sche omgeving nog iets zou kunnen ontbreken dat in de sfeer van de 
theoretisch fysische bezinning ligt. Het ligt in de aard der dingen dat 
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in de Afdeling Elektrotechniek een sterk praktisch gerichte instelling 
heerst, die er op gericht is onderwijs en research zo te combineren, 
dat een afstuderend elektrotechnisch ingenieur sterke connecties ziet 
met zijn latere werk. 
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over gedresseerde groepen elek
tronen, die zich op overzichtelijke, relatief eenvoudige wijze laten 
beschrijven zonder dat moet warden ingegaan op al te subtiele micro
scopische beschouwingen. Het betreft bijvoorbeeld berekeningen aan 
eigenschappen van het elektromagnetische veld in situaties waar, 
rekening houdend met lastige randcondities gepro teerd moet worden 
de Maxwellvergelijkingen zo te manipuleren dat een listige formu
lering van het probleem ontstaat, waar een computer in eindige tijd 
raad mee weet. Oak hier behoeven we niet perse terug naar de 
microscopische wereld van atomen en elektronen. In het elektrotech
nisch onderwijs is er dacht ik dan oak geen aangetoonde behoefte 
aan uitgesproken fysisch onderzoek. Daarmee bedoel ik dat er 
hoogstwaarschijnlijk geen ruimte moet warden geschapen voor een 
onderzoek naar het Kondo-effect in Ceriumverbindingen, of naar de 
mogelijke superfluiditeit van 3He bij extreem lage temperaturen in 
de buurt van een mK, onderzoeken waarbij een theoretisch fysicus 
zich geheel in gedragingen op atomaire schaal moet inleven. 
Wat dan wel? Goed, men kan natuurlijk zeggen dat er een groeiende 
behoefte is aan een vak als quantumelektronica, en dat het verstan
dig is daar een theoretisch fysicus voor aan te trekken. U kunt van 
mij bezwaarlijk verwachten dat ik dat tegenspreek. Toch geloof ik 
dat er nag een andere rol vervuld zou kunnen warden, een soort 
intermediaire rol tussen theoretische fysica en elektrotechniek, die 
zich niet zonder meer laat vangen in de aanduiding quantumelektro
nica. Begrippen en noties uit de fysica kunnen een dusdanige toe
lichting en verwerking krijgen, dat ze met vrucht kunnen warden 
ingepast in onderwerpen van bovengenoemde elektrotechnische aard. 
Contact met de theoretische fundamenten is namelijk nooit weg. De 
quantummechanica zal in deze samenhang een onmiskenbare rol 
spelen. Maar het is mijn overtuiging dat het niet noodzakelijkerwijs 
de quantumtheorie als zodanig is, die kan warden ingebracht. In de 
theoretische fysica, en zeker oak in de quantumtheorie is er, per tra
ditie, altijd plaats geweest voor een enigszjns apart soort distantie. 
Het is de argwaan of het wantrouwen dat men nodig heeft en voelt 
in een gebied vol aparte voetangels en klemmen. Het zet de beoefe
naar ervan vaak voor dermate vreemde puzzels dat hij het spoor 
meer dan eens bijster raakt. Het geschetste voorbeeld dat handelde 
over de polarisatie eigenschappen van gaslasers is daarvan een goede 
illustratie. Het verschil tussen een theoretisch fysicus en een elektro
technicus is wellicht zo aan te geven dat eerstgenoemde zich wat 
meer onzekerheden kan en moet veroorloven. Wellicht dat een iets 
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andere instelling tegenover in wezen een en dezelfde problematiek 
tot ongedachte resultaten kan leiden. 
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Bij de officiele aanvaarding van mijn ambt wil ik aan Hare 
Majesteit de Koningin mijn eerbiedige dank betuigen voor Haar 
besluit mijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan deze 
Technische Hogeschool te bekrachtigen. Voorts zou ik alien die 
aan deze benoeming hecben meegewerkt in mijn dank willen 
betrekken, in het bijzonder de leden van de benoemingscommissie, 
de afdelingsraad van de afdeling der Elektrotechniek, het College 
van Dekanen en het College van Bestuur. 

Mijne Heren leden van de Afdelingsraad voor de Elektrotechniek, 
Aan de introductie in Uw midden bewaar ik plezierige herinneringen. 
Ik spreek de wens uit dat in de toekomst wederzijdse contacten 
even positief zullen uitvallen. 

Hooggeleerde Van Hove, 
Als mijn promotor hebt U, dat voel ik zeer sterk, een grote invloed 
op mij gehad . De wijze waarop U iemand begeleidt is zowel 
navolgenswaardig als onnavolgbaar. 

Hooggeleerde Polder, 
Tot mijn geluk kwam ik als aankomend medewerker van het 
Philips Natuurkundig Laboratorium in Uw omgeving terecht. 
Van de ontelbare hints die U zo achteloos om U heen strooit, heb ik 
er slechts enkelen kunnen oppikken. Die tweede relaxatie-
constante was natuurlijk Uw gedachte. 

Zeergeleerde Junginger, 
Onze samenwerking heb ik ten zeerste gewaardeerd. Samen band
structuren berekenen is iets dat men moet hebben meegemaakt om er 
over te kunnen meepraten. Tezamen hebben we het welgeteld 
tot zeven publicaties gebracht. Als we tijd en gelegenheid vinden 
stel ik voor de overige polytypen van SiC nog eens door te nemen. 

Zeergeleerde Schuurmans, 
Uw tomeloze energie heeft er toe geleid dat wij in krap twee 
jaren participeerden in vier publicaties en enkele interne rapporten. 
Onze samenwerking heh ik als uiterst prettig en nuttig ervaren. 

Hooggeleerde De Hoop, Zeergeleerde Blok, 
In de vakgroep Theoretische Elektriciteitsleer !open de zaken op 
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rolletjes. Dat is uiteraard voor een groot deel te danken aan Uw 
beider inbreng. Mede dank zij deze voortreffelijke organisatie, 
dank zij de wijze waarop U openstaat voor de introductie van iets 
nieuws en dank zij Uw persoonlijke kwaliteiten, is de kans dat 
de quantumtheorie een rol kan gaan spelen groot. 

Dames en Heren Studenten, 
U bent zeer welkom. Er zijn boeiende problemen, zowel in de 
quantumtheorie van de vaste stof alsook in de theorie van de 
interactie van straling en materie. Het is meestal niet zo dat er 
strak gedefinieerde probleempjes voor U klaarliggen met een 
eenduidig antwoord, dat ik ergens in een geheime la heb liggen. 
Het vinden van tetere vraagstellingen is vaak veel leuker dan het 
vinden van kant en klare antwoorden. Zo kunnen we leren 
creatief bezig te zijn in een gebied waarvan ik hoop dat het niet 
alleen mij, maar ook U fascineert. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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