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I 
U schrijft ergens dat toentertijd samenwerken met 
Niels Bohr door Ehrenfest de belangrijkste ervaring INTERVIEW 
voor een jong fysicus werd genoemd. Hebt u dat in
derdaad zo ervaren? 

met Hendrik B.G. Casimir 
door Sjoerd Rienstra en Jaap Molenaar 
(TV Eindhoven) 

Hendrik Brugt Gerhard Casimir (,s-Gravenhage, 
1909) studeerde bij Ehrenfest (Leiden), Bohr (Ko
penhagen) en Pauli (Zurich) en was van 1939-77 
bijzonder hoogleraar te Leiden. In 1942 werd hij 
wetenschappelijk medewerker van het Philips Na
tuurkundig Laboratorium te Eindhoven, in 1946 
mededirecteur en in 1956 lid van de raad van be
stuur (tot 1972). Verder was hij onder meer presi
dent van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (1973-78) en van de European Phy
sical Society (1972-76). Zijn werkterrein was vooral 
de fysisch-wiskundige prablematiek rand elektro
magnetische straling en de lage-temperatuurfysica. 
Naast een groot aantal vakinhoudelijke publikaties, 
verschenen van zijn hand ook verscheidene boeken 
van beschouwelijke aard (alle bij Meulenhoff Am
sterdam): Het Toeval van de Werkelijkbeid - een 
Halve Eeuw Natuurkunde (1983), vertaling van: 
Haphazard Reality - Half a Century of Science 
(Harper and Row, New York); Tussen Academie 
en Industrie - Casimirs Visie op Wetenschap en Re
searchmanagement (1984); Waarneming en Visie 
over Wetenschap en Maatschappij (1987); Mens en 
Kosmos (1993). 

"Eigenlijk weI. De invloed van Bohr is voor mij 
heel groot geweest." 

Wat maakte Bohr zo bijzonder? 
"Ik zou zeggen, de geweldige intensiteit van het 

nadenken. Niet zozeer het beheersen van de wis
kundige theorieen. Hij liet zich niet imponeren door 
de theorieen, maar wist steeds de essentie ervan 
naar voren te halen. Of hem dat ook gelukt zou 
zijn met de latere theorieen van velden en deeltjes 
kun je je natuurlijk afvragen. Ik bedoel: andere 
tijd, andere mensen. Maar met de quantummecha
nica lukte het hem toch om tot een analyse te ko
men van de verschijnselen zonder dat hij nou verder 
ging dan betrekkelijk elementaire berekeningen." 

"Bohr liet zich niet imponeren door theorieen, 

maar wist steeds de essen tie ervan 


naar voren te halen." 


Heeft u Harald, de broer van Niels Bohr, gekend? 
Werkten die twee, de fysicus en de mathematicus, 
samen? 

"Ze praatten weI veel met elkaar, maar ik geloof 
niet dat het tot een concrete samenwerking geko
men is. Er was een verschii. Niels was een merk
waardig en elegant denker. Bij zijn uiteenzettingen 
had je het gevoel dat er een grote diepte achter zat. 
Aan de andere kant, ook terwijl hij een voordracht 
hield, bleef hij nog nadenken over hoe hij het zou 
willen zeggen en daardoor werd het niet altijd even 
goed. Daar was hij zich zelf ook weI van bewust. 
N a een voordracht van hem die ik bijwoonde zei 
hij tegen me: "Dat was afschuwelijk, he? Maar 
ik hoop dat het toch een heel klein beetje is over
gekomen." Terwijl Harald Bohr altijd zorgvuldig 
ingestudeerde en geweldig overtuigende uiteenzet
tingen gaf. Dat was de grote didacticus. Hij was 
ook een groot voetbalspeler en heeft in het Deense 
elftal gespeeld. Dat heeft toen nog bij de Olympi
sche Spelen in 1908 een zilveren medaille gehaald. 
En Harald was toen een van de sterren van het elf
tal." 

Was het, wetenschappelijk gezien, een opwindende 
tijd? 

"Ja, ik weet bijvoorbeeld nog de opwinding op 
het colloquium in Leiden toen de eerste interfe
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rentieproeven met elektronen gedaan waren. De 
Broglie en Schrodinger waren met de idee geko
men dat je elektronen tegelijkertijd als massadeel
tjes en als golven zou kunnen beschrijven. Zo'n hy
pothese wordt opeens heel reeel, als er inderdaad in
terferentieplaatjes met elektronenbundels gemaakt 
blijken te kunnen worden. Dat was echt iets heel 
bijzonders. En dan alle paradoxen die samenhingen 
met de onzekerheidsrelaties van Heisenberg." 

"Als je heel erg naar de principiele dingen 

kijkt, dan kun je zeggen, ja wat is dat 


nu eigenlijk, die chaostheorie." 


U heeft heel veel gepubliceerd over de ontwikkeling 
van de wetenschap. De eerste dertig jaar van deze 
eeuw vormden een stroomversnelling. Ineens kwamen 
er een aantal baanbrekende nieuwe inzichten tegelijk. 
Is de ontwikkeling van de chaostheorie hier niet een 
beetje mee te vergelijken? 

"Als je heel erg naar de principiele dingen kijkt, 
dan kun je zeggen, ja wat is dat nu eigenlijk, die 
chaostheorie. Dat is iets wat Poincare allang wist: 
als je heel kleine veranderingen in de beginvoor
waarden aanbrengt en je hebt met niet-lineaire sys
temen te maken, dat de niet-lineariteiten dan sterk 
aan kunnen groeien. Dat op zichzelf was, dacht ik, 
voor de zuiver wiskundigen niet iets verrassends. 
Maar, je kon met die inzichten nog zo weinig. En 
eigenlijk dankzij de computers heeft men ontdekt 
dat er toch weI degelijk meer structuur in bepaalde 
systemen zit dan je zou denken." 

U beschouwt dus duidelijk de chaostheorie als van een 
andere orde dan de ontwikkeling van de quantumme
chanica. Toch wordt het wei de derde revolutie van 
deze eeuw genoemd. Is dat een beetje priet-praat, 
aileen maar reclame? 

"Ik heb het gevoel dat je bij de quantummecha
nica filosofisch gezien verrassender dingen tegen
komt - om maar eens een groot woord te gebruiken. 
De chaostheorie speelt zich af binnen het bekende 
kader van de klassieke mechanica. Toch, het is een 
waarschuwing: theorieen, waarvan je denkt dat je 
ze weI doorhebt, kunnen een veel grotere rijkdom 
bevatten dan je je bewust bent." 

Is er ook niet iets soortgelijks gebeurd bij de ontdek
king van supergeleiding bij hoge temperaturen? Had 
u dat verwacht? 

"Nee. Ik zou niet zeggen dat je het uit had moe
ten sluiten, maar ik had het zeker niet verwacht. 

De BCS-theorie (Bardeen-Cooper-Schriever), daar
van had je het gevoel dat we daarmee zo ongeveer 
aan de grenzen zaten. Dat het zulke grote factoren 
verschil zou kunnen geven, dat was inderdaad een 
grote verrassing." 

Het lijkt me een typisch voorbeeld van dat je de we
tenschap niet kunt sturen. 

"Ja, IBM had dat laboratorium in Zwitserland en 
waarschijnlijk wist niemand eigenlijk wat je er mee 
moest doen. Ze dachten: laat ze hun gang maar 
gaan. Daar zijn nota bene twee Nobelprijzen uit 
gekomen: de hoge-terriperatuur supergeleiders en 
de scanning electron microscopy." 

Zijn er in de periode na 1930 ontdekkingen aan te 
wijzen die even revolutionair zijn als die van de rela
tiviteitstheorie en de quantummechanica? 

"Dat moet je vooral zoeken op het gebied van 
de elementaire deeltjes en de kosmologie. Dat zijn 
beide heel grote en heel dure gebieden. En waar 
ze heen leiden weten we niet. De maatschappelijke 
invloed ervan is tot nog toe beperkt gebleven. Ais 
je kijkt waar de wetenschap een heel grote maat
schappelijke invloed gaat krijgen, dan is dat aan de 
ene kant op het gebied van de computers en der
gelijke, aan de andere kant de moleculaire biologie, 
de hele kwestie van de genetische code en alles wat 
daar mee samenhangt." 

"Het beste wat de universiteiten voor de 
industrie kunnen doen, is vooral niet te veel 

letten op de wensen van de industrie." 

Tegenwoordig zitten de universiteiten nogal in geld
nood. Ze moeten contractresearch laten uitvoeren om 
geld binnen te krijgen. Het gevolg kan zijn dat de in
dustrie heel wat invloed krijgt. Wat vindt u daarvan? 

"Ik heb daar heel bepaalde ideeen over. Ik vind 
het heel verkeerd wanneer de industrie daar te veel 
invloed zou krijgen. Natuurlijk, de universiteiten 
worden door de gemeenschap betaald, dus die zul
len er iets voor terug moeten doen. Maar ik geloof 
dat het beste wat ze voor de industrie kunnen doen, 
is dat ze vooral niet te veelletten op de wensen van 
de industrie." 

Dat is een boude bewering. 

"Ja, dat is misschien een ouderwets standpunt, 
maar dat zou ik weI willen verdedigen. Het is zo, 
dat de industrieen altijd precies weten wat ze nodig 
gehad zouden hebben, vorig jaar. Dat is namelijk 
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wat de concurrentie nu heeft. Ais ze veel visie heb
ben dan weten ze misschien wat ze over vijf jaar 
nodig zullen hebben, maar wat ze over tien of twin
tig jaar nodig zullen hebben, daar hebben ze geen 
idee van. Door de inwendige structuur van de we
tenschap, door de eigen bevliegingen en noem het 
voor mijn part de eigen hobby's te volgen, kunnen 
de universiteiten toch meer voor de toekomst doen 
dan de captain of industry, die weliswaar verder kan 
kijken dan zijn neus lang is, maar niet verder dan 
vijf jaar." 

Hoe moeten de universltelten de noodzaak om geld 
binnen te halen dan oplossen? 

"Ja dat is moeilijk. Ik vind dat de regering heel 
goed moet overwegen wat zij wiI. Samenwerking 
tussen universiteiten en industrie moet weI degelijk 
bevorderd worden, maar er moet weI aan bepaalde 
voorwaarden voldaan zijn. Punt cen is naar mijn 
mening dat de onderzoekers op de hoogte moeten 
zijn van waar het over gaat. Het is bijvoorbeeld 
weI gebeurd dat men-binnen een laboratorium be
paalde medicijnen ging testen, maar dat men niet 
mocht weten wat die preparaten bevatten. Dat is 
tegen de status van een universiteit. Ik vind ook 

dat geheimhoudingsclausules niet kunnen. Helaas 
kan het niet anders voor de industrie dan dat je 
geheimhouding hebt, tijdelijk althans. Hoewel, het 
belang daarvan wordt ook weI eens overschat." 

Welke termijn vindt u redelijk? 
"Voor mijn part een half jaar. Genoeg om een 

octrooi voor te bereiden en aan te vragen. Dus 
met andere woorden, een opdracht met geheimhou
ding vind ik eigenlijk tegen het universitaire ingaan. 
In Delft heeft men een gedeeltelijke oplossing be
dacht via een tak van TNO, de Technisch Physische 
Dienst, die niet een verlengstuk is van de Techni
sche Universiteit, maar er weI mee samenwerkt." 

"Het was beslist niet zo dat de TH-mensen 
in Eindhoven zich door Philips lieten 
vertellen wat ze moesten gaan doen." 

Het verhaal gaat dat de TUE naar Eindhoven is ge
haald door Philips. 

"Holst, de oprichter en de eerste directeur van 
het Philipslaboratorium heeft er ongetwijfeld aan 
meegewerkt dat er nog een tweede technische ho
geschool zou komen. Dus in zoverre weI. En ik 
denk dat men zich wat de vestigingsplaats betreft 
weI realiseerde dat Eindhoven een voordeel had: bij 
Philips bestond een reservoir van mensen waar je 
uit kon putten. Aan de andere kant heeft de lei
ding van de TU Eindhoven - toen TH - altijd heel 
duidelijk hun onafhankelijkheid van Philips willen 
laten uitkomen. Het was beslist niet zo dat zij zich 
door Philips lieten vertellen wat ze moesten gaan 
doen." 

Hoe stond en staat het met de vrijheid van onderzoek 
binnen Philips? 

"In mijn tijd was het laboratorium in die zin au
tonoom, dat we zelf konden beslissen hoe we het 
budget verdeelden over de verschillende onderzoe
ken, waarbij we moesten letten op de wensen van 
de fabrieken, en bijspringen als er moeilijkheden 
waren. Op het ogenblik geldt dit nog voor zo'n 
dertig procent van het totale budget. Voor de rest 
moet het laboratorium gedaan zien te krijgen dat 
de industriegroepen bereid zijn te financieren of te 
tekenen voor een bepaald stuk van de inzet. Dat 
gaat mij tegen de keer in. Nou ja, wie ben ik om 
dat te zeggen, zo langzamerhand. Misschien zijn 
de tijden veranderd, maar natuurlijk, ik vind het 
jammer. Maar het is allemaal zo ontzettend groot 
geworden en dan deinst men er voor terug om dan 
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helemaal de beslissing over te laten aan het labo
ratorium zelf. Toen het laboratorium nog kleiner 
was kon je dat eerder doen." 

Wat denkt u van het nut van industriepolitiek zoals 
die bijvoorbeeld in Japan functioneert? 

"Ik denk dat het voor Nederland heel moeilijk 
is omdat wij heel erg afhankelijk zijn van wat de 
grotere buren doen. Grote zaken zoals Philips en 
U nilever moeten zich op de hele wereld orienteren. 
Toch zouden ze het nog weI een beetje beter kunnen 
doen dan zoals het nu gebeurt." 

U vindt dus een "laissez faire" houding niet goed? 

"Nee. We moeten weI degelijk een industriepoli
tiek hebben, maar die zou heel flexibel moeten zijn 
om zich aan te kunnen passen aan de internationale 
omstandigheden die je niet in de hand hebt. Ik zou 
me kunnen voorstellen dat je een studiegroep hebt, 
een soort wijs comite, maar zonder dat je dat macht 
zou geven. Ik heb het gevoel dat de industriele lei
ders het waarschijnlijk toch beter weten dan een of 
ander ingesteld lichaam." 

Wat vind u van de recente successen van Philips, de 
CD en de CD-i? 

"Dat is iets moois. Dat zijn toch een paar heel 
goede dingen. Die ontwikkeling van de CD is grap
pig genoeg voortgekomen uit een poging tot televi
sieregistratie. Toen hebben een paar slimme men
sen, toen dat zowat ging maar eigenlijk toch nog 
niet, het lumineuze idee gehad dat als je het voor 
televisie bijna kan, je het dan zeker kan voor geluid. 
Daar is immers een veel kleinere bandbreedte voor 
nodig. Daar is men goed op ingesprongen. Met 
de chips is men eerst een beetje achterop gekomen, 
maar ik dacht dat men op het ogenblik toch weI 
goed mee kan." 

Ik neem aan, dat op het NatLab de wiskunde werd 
toegepast door mensen die eerst een 'echt' yak had
den geleerd, natuurkunde, werktuigbouw, scheikunde 
misschien. Op het ogenblik is het zo dat je als toege
past wiskundige kunt afstuderen en dan pas met het 
yak, waarin je het gaat toepassen, gaat kennismaken. 
Vindt u die twee wegen equivalent? 

"Ja, het mag wat mij betreft allebei. Het 
is maar de kwestie dat je een goede man hebt, 
geYnteresseerd voor de dingen waarmee je aan de 
gang wil gaan. Ik zit zo een beetje te denken aan 
wat voor toegepast wiskundigen we nog gehad heb
ben. Je had Van der Pol. Die begon als experi
menteel natuurkundige, en die werd een beetje een 
formeel analyticus. We hebben De Bruijn gehad 
als medewerker en als consultant. Dat was typisch 

een problem solver. Dan hadden we Bouwkamp, 
die veel gedaan heeft op het gebied van elektro
magnetische golven. Die is als theoretisch fysicus 
begonnen. We hadden Bremmer, die is als expe
rimenteel natuurkundige begonnen en heeft samen 
met Van der Pol een boek over operatorenrekening 
geschreven. " 

Zij waren toch niet de gemiddelden, he, zij waren toch 
de echte uitblinkers. 

"Ja, in een industrieel laboratorium kun je een 
hele hoop nuttig werk hebben dat gedaan wordt 
door iemand die laten we zeggen een goede door
snee is. Ik heb het gevoel dat in mijn tijd het zo 
was dat je voor de wiskunde, en ook voor de theore
tische natuurkunde, minder mens en kon gebruiken, 
maar die moesten dan ook heel goed zijn." 

Is het niet erg jammer dat er, zeker binnen de uni
versitaire wereld, vrij weinig samenwerking is tussen 
de fysici, wiskundigen, en wetenschappers uit andere 
disciplines? 

"Ja dat is heel jammer. Zelfs tussen de expe
rimentele en de theoretische fysici valt het soms 
tegen. En zeker valt het tegen tussen de chemici 
en de fysici. Eigenlijk lukte me dat in de industrie 
bij Philips beter om daar teams op te bouwen die 
multi-disciplinair waren, met een theoretisch fysi
cus, een experimentator en een chemicus en dan 
eventueel nog een ingenieur. Binnen de wiskunde 
heb je die specialisatie tegenwoordig ook sterk." 

"En als je een beetje lui bent, dan zeg je: 
het is maar goed dat ik zo lang gewacht heb." 

Zou je kunnen stellen dat wiskundige research op zich
zelf al waardevol is omdat aile wiskunde wei eens een 
toepassing zal vinden? 

"Er zijn natuurlijk stukken die geen toepassing 
zullen vinden. Je kunt dus borduursels krijgen, om 
zo te zeggen, ornamenten van de algemene theorie. 
In de vlakke meetkunde heb je dingen als de ne
genpuntscirkel, en dat zijn op zichzelf hele mooie 
dingen, en de vlakke meetkunde is natuurlijk ook 
een vak met zijn toepassingen, maar dat wil niet 
zeggen dat je nou ieder leuk stellinkje dat je kunt 
maken, ook in die vorm zal toepassen." 

Je hoort wei eens van sommige mensen uit de indus
trie: analytische methoden zijn ouderwets want we 
hebben nu computers. 

"Nee, dat zou ik toch niet durven zeggen. Je 
moet je in iedere situatie afvragen wat het beste is: 
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zal ik daar nou analytische benaderingen gaan toe
passen of zal ik me maar meteen in het numerieke VERENIGING 
storten. Het is natuurlijk weI interessant, juist voor 
de toepassingen van de wiskunde in aller lei ind us
triele problemen, dat door de moderne numerieke 
computers een hele hoop veranderd is. Dat kan een 
verrijking zijn, maar het gevaar is natuurlijk dat 
het een verarming is. De analytische vaardigheid is 
een beetje naar de achtergrond geraakt, omdat je 
numerieke oplossingen hebt. Neem het voorbeeld 
van de differentiaalvergelijking van Van der Pol. 
De oplossing heeft allerlei fraaie eigenschappen, die 
Van der Pol vroeger heel zorgvuldig allemaal analy
tisch heeft zitten berekenen. N u kun je dat op een 
college simpel demonstreren op het scherm. Ais je 
een beetje lui bent, dan zeg je: het is maar goed 
dat ik zo lang gewacht heb." 

Maar dan is er wei het gevaar dat je aileen maar ge
tallen krijgt, geen inzicht. 

"Je krijgt alleen getallen, je krijgt geen inzicht. 
Dat is gevaarlijk, dus je moet altijd proberen of 
je niet althans van bepaalde grensgevallen expliciet 
kunt zien hoe die d'r uit komen. Ais je voor een 
bepaalde parameter die heel groot is kunt zeggen: 
het zit zo, en voor heel klein is het zo en dan voor 
daar tussenin, ja, daar zal het er weI tussenin lig
gen. Dat wil ik dan weI geloven." 

Tenslotte, u zegt dat de problemen van de Engelse 
industrie voor een niet gering deel te wijten zijn aan 
de beperktheid van de B.Sc. opleiding. Is daar een 
parallel met Nederland? 

"Nou, die zou er kunnen komen wanneer men 
de curricula gaat inperken, dat wil zeggen, smal
ler, gerichter maken. Dan zou het weI eens kunnen 
zijn dat je minder mensen overhoudt van voldoende 
breedheid om nieuwe mooie dingen aan te pakken. 
Ik heb dat in Engeland altijd heel merkwaardig ge
vonden, dat men het idee had dat de mensen, met 
meer dan bachelor, bedorven zijn. En dat je ze dan 
niet meer moet nemen." 

o 

Stichting Neurale Netwerken 
door Prof. C.C.A.M. Gielen 

en Dr. H.J. Kappen 

De laatste decennia hebben een grote ontwikkeling 
laten zien in de snelheid en toepasbaarheid van 
computers in een groot aantal gebieden. Desal
niettemin blijft de computer nog steeds ver achter 
op de prestaties van de mens als het gaat om bij
voorbeeld spraakherkenning, beeld-herkenning en 
-interpretatie, redeneren met onzekere informatie, 
robotiek en leren. Het onderzoeksgebied Neurale 
Netwerken probeert met biologisch geYnspireerde 
modellen de toepasbaarheid van computers in deze 
gebieden te verbeteren. Belangrijke aspecten van 
neurale informatieverwerking zijn grootschalige pa
rallelle executie van bewerkingen, integratie van ge
heugen en proces en robuustheid voor ruis. Onder
zoek op dit gebied vereist de combinatie van ver
schillende disciplines zoals natuurkunde, informa
tica, neuro-biologie, psychologie en techniek. 

Er is momenteel een groot aantal toepassings
gebieden waarin neurale netwerken worden ge
bruikt. Voorbeelden van specifieke toepassingsge
bieden zijn fraude-detectie voor banken en verze
keringsmaatschappijen, modelleren van medische, 
economische en financiele data, voorspellen van 
tijdreeksen, spraakherkenning, handschriftherken
ning, controllers voor procesindustrie en verschil
lende defensieapplicaties. 

De Stichting Neurale Netwerken (SNN) is een inter
disciplinair platform van samenwerkende universi
taire groepen. Het doel van SNN is het stimuleren 
van onderzoek op het gebied van neurale netwer
ken, en het realiseren van toepassingen in samen
werking met bedrijven. SNN is gestart op initiatief 
van het SPIN-Programma van het Ministerie van 
Economische Zaken in 1990. Coordinatie van SNN 
wordt verzorgd vanuit Nijmegen door de auteurs. 

De onderzoeksgroepen die momenteel in SNN 
deelnemen zijn: 
- Intelligent Autonomous Systems Group, Univer
sity of Amsterdam. Deze groep verricht theoretisch 
en toepassingsgericht onderzoek aan computermethoden 
voor robots en autonome systemen, zoals sensor data 
verwerking en motor programming. Neurale netwerken 
worden gebruikt voor visuele informatieverwerking, sys
teemmodellering, padplanning en controle. 


