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Levensberichten Afdeling Natuurkunde 

Herdenking van 

Johannes Martinus Burgers 
(13 januari 1895 - 7 juni 1981) 

door W.T. Koiter 

Jan Burgers groeide op met zijn broer Willy en verscheidene pleegbroers in een 
heel bijzonder ouderlijk gezin in Arnhem. Ondanks een wel60-urige werkweek als 
postambtenaar had zijn vader zich door zelfstudie ontwikkeld tot een enthousiast 
amateuristisch beoefenaar van de natuurwetenschappen met daarnaast nog voor
treffelijke didactische kwaliteiten. Zonder de onvoorwaardelijke steun van Jan's 
moeder zou zulk een veeleisende nevenactiviteit niet mogelijk zijn geweest. Een tref
fende illustratie is wel dat het huwelijksgeschenk van zijn moeder aan zijn vader 
bestond uit een goede microscoop! De didactische gaven van zijn vader kwamen 
niet alleen ten goede aan Jan, zijn broer en pleegbroers maar ook aan een wijder pu
bliek door talloze lezingen en bijbehorende demonstraties van eige~ apparatuur. 
Het is geen wonder dat Jan na zijn HBS-opleiding koos voor een studie in de wis- en 
natuurkunde in Leiden, waar zijn broer hem na enkele jaren zou volgen voor een 
studie in de scheikunde. Destijds was de toelating tot de universiteit, ook voor een 
studie van exacte wetenschappen, nog gebonden aan het bezit van een gymnasiaal 
diploma en Jan moest aldus eerst nog een staatsexamen in Latijn en Grieks afleggen 
alvorens hij in september 1914 in Leiden kon worden ingeschreven. 

Burgers' uizonderlijke voorbereiding in zijn ouderlijk huis en zijn buitengewone 
gaven stelden hem in staat met rasse schreden de studie tot een fraaie afsluiting te 
brengen met een promotie over het atoommodel van Rutherford en Bohr in novem
ber 1918, nauwelijks 4 jaren na zijn eerste inschrijving als student. Een eerste publi
katie in de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen was daaraan al voorafgegaan. Nog exceptioneler is misschien wel Burgers' 
benoeming als gewoon hoogleraar in de Afdeling der Werktuigbouwkunde, 
Scheepsbouwkunde en Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft, om 
onderwijs te geven in de aerodynamica, hydrodynamica en haar toepassingen, bij 
Koninklijk Besluit van 27 juli 1918, op een leeftijd van 23 jaar en nog ruim vóór zijn 
officiële promotie in Leiden. Zoals Biezeno bij het afscheid van Burgers van de 
Technische Hogeschool in Delft in 1955 memoreerde zal wel niet eerder een benoe
ming in het hoogleraarsambt zijn geschied voor een wetenschapsgebied dat prak
tisch gesproken terra incognita was voor de betrokkene. Zelden zal echter ook een 
benoemingscommissie door zo hoog gezag zijn geschraagd als die voor de voorzie
ning in de vacature in de aerodynamica, de hydrodynamica en haar toepassingen. 
De warme waardering van promotor Ehrenfest en de bewondering van Lorentz voor 
het door Teylers' Genootschap bekroonde werk over Ruthersford's hypothese aan
gaande de structuur van het atoom werden nog onderstreept door het getuigenis van 
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Kamerlingh Onnes dat Burgers iemand was aan wie men iedere taak kon opdragen 
welke hij het zijn roeping zou achten tot de zijne te maken. 

Gemakkelijk kan het afscheid van de atoomfysica niet zijn gevallen, maar Bur
gers heeft zich onmiddellijk met volle toewijding en grote energie geworpen op het 
hem toegewezen vakgebied. Nauwelijks twee maanden na zijn promotie in Leiden 
hield hij zijn intreerede met de ontvouwing van een werkprogramma dat door de ja
ren heen richtsnoer zou blijven in de ontwikkeling van zijn leerstoel. Het grote aan
tal van technische stromingsproblemen bij pompen, turbines en ventilatoren werd in 
de eerste decennia van deze eeuw nog uitgebreid met de door de vliegtuigbouw en de 
luchtvaart opgeworpen vraagstukken. Het was zonneklaar dat aan deze problemen 
niet voorbij kon worden gegaan in een Technische Hogeschool, maar het was Bur
gers eveneens volkomen duidelijk dat de theoretische aspecten van de stromingsleer 
niet mochten worden verwaarloosd. Juist omdat de door de techniek gestelde 
vraagstukken zo moeilijk zijn, zodat een directe aanpak veelal onmogelijk is, is een 
aanval langs de omweg van een zekere schematisering en een hierop gebaseerde the
orie vaak meer doeltreffend. Experimentele verificatie van theoretische resultaten is 
uiteraard ook onmisbaar, en daarnaast kunnen proeven aan eenvoudige opstellin
gen waardevolle uitgangspunten opleveren voor theoretische beschouwingen. Bij de 
aanstelling van Burgers was dan ook een eenvoudig "voorlopig" laboratorium 
voorzien. Het nieuwe Laboratorium voor Aero- en Hydrodynamica aan de Rotter
damseweg zou pas na zijn afscheid van Delft in gebruik komen. 

Reeds vroeg na zijn intrede in Delft maakte Burgers kennis met de toen nog kleine 
wereld van beoefenaren van de wetenschappelijke stromingsleer, in het bijzonder 
met Von Kármán, Prandtl en Von Mises. Vooral Von Kármán is voor hem van de 
grootste betekenis geweest, niet alleen op wetenschappelijk gebied maar ook door 
de hechte band van vriendschap. In de trits van persoonlijkheden die op Burgers' 
wetenschappelijke leven achtereenvolgens in sterke mate invloed hebben geoefend, 
t.w. zijn vader, zijn promotor Ehrenfest en als derde Von Kármán, moet vooral aan 
deze laatste de meest blijvende betekenis worden gehecht. Uit deze kennismaking 
kwam voort het eerste grote werk dat in het Laboratorium voor Aerodynamica ter 
hand werd genomen. Het werk van Von Kármán had Burgers op de gedachte ge
bracht dat metingen over de stroming in de grenslaag langs een vlakke wand interes
sante resultaten zouden kunnen geven, in het bijzonder over de turbulente structuur 
van de grenslaag bij grotere getallen van Reynolds. Dit onderzoek in samenwerking 
met zijn eerste assistent Van der Hegge Zijnen leidde tot diens promotie (met lot) in 
1924. Na deze eerste kennismaking heeft het probleemgebied van de turbulentie 
Burgers eigenlijk nooit meer los gelaten. Naast het experimentele onderzoek van de 
turbulente stroming ging hij zich ook bezighouden met de daarmee verbonden theo
retische vraagstukken en deze facetten verkregen geleidelijk de overhand. In het be
gin zocht Burgers aansluiting bij de door Lorentz omtrent de eeuwwisseling ver
scherpte beschouwingen van Reynolds, maar allengs werd hem duidelijk dat in deze 
richting de oplossing niet zou worden gevonden. Ondanks de inspanning van vele 
onderzoekers gedurende tientallen jaren, waaronder geleerden als Taylor en Von 
Kármán, Dryden, Batchelor en Heisenberg en vele anderen, is een volledig bevredi
gende theorie van de driedimensionale turbulente stroming nog niet in zicht. 
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De schier onoverkomelijke moeilijkheden van een adequate beschrijving van het 
turbulente stromingsverschijnsel brachten Burgers op de gedachte met behulp van 
een eenvoudiger mathematisch model althans enkele essentiële aspecten van het tur
bulente gedrag te achterhalen. Dit beperkter doel is bereikt met de niet-lineaire 
diffusie-vergelijking 

au au a2u -+ u -=v-, at ax ax2 

nu ook bekend als de vergelijking van Burgers. Het zijn in het bijzonder de statisti
sche eigenschappen verbonden aan asymptotische oplossingen van deze vergelijking 
voor v - 0, het model voor een tot nul naderende viscositeit in de stromingsleer, die 
verwantschap vertonen met turbulentie. Lang na zijn emeritaat is Burgers er nog in 
geslaagd zijn theorie zoals die in enkele decennia werd ontwikkeld samen te vatten 
in zijn boek "The nonlinear diffusion equation" (D. Reidel Publishing Cy, Dor
drecht, 1974). 

Ondanks de voortdurende worsteling met het hardnekkige turbulentieprobleem 
stelde zijn tomeloze energie Burgers in staat nog tal van andere vraagstukken aan te 
pakken. Van fundamenteel belang was zijn werk als secretaris van de "Viscositeits
commissie" van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De be
langrijkste resultaten van deze interdisciplinaire activiteit zijn neergelegd in twee 
rapporten van de Akademie die standaard-referenties in de wereldliteratuur zijn ge
worden. Door zijn broer werd hij ook betrokken in de studie van dislokaties in de 
roosterstructuur van kristallen welker bewegingen een wezenlijke rol spelen bij 
plastische vervorming van metalen. De z.g. randdislokatie was reeds in 1934 be
schreven door G.I. Taylor, sinds 1940 buitenlands lid van onze Akademie. Voor 
elastische continue media was reeds lang te voren door Volterra nagegaan welke 
spanningen met dislokaties gepaard gaan. Op grond van de door Volterra opgestel
de formules kwamen de gebroeders Burgers tot de slotsom dat er nog een tweede 
type van dislokatie moest bestaan, sindsdien bekend onder de naam schroefdisloka
tie. Door combinatie van beide types kan een zeer algemene vorm van dislokaties 
worden opgebouwd waarbij de z.g. Burgers-vector een essentieel element in de be
schrijving vormt. Dit begrip is inmiddels dusdanig gemeengoed geworden dat een li
teratuurverwijzing meestal ontbreekt. Nog net vóór de oorlog, in 1939, konden de 
resultaten op een conferentie in Bristol worden getoond. In de oorlog was het con
tact met de Britse school uiteraard verbroken, maar in hun verder onderzoek heeft 
de publikatie van Jan Burgers in de Proceedings van onze Akademie in 1939 blij
vend invloed geoefend. 

Ook na de oorlog bleef Burgers actief in de rheologie. Zo was hij secretaris van de 
"Joint Commission on Viscosity and Plasticity" van de "International Council of 
Scientific Unions" (ICSU). In samenwerking met Scott Blair organiseerde hij twee 
internationale congressen over rheologie in Scheveningen (1948) en in Oxford 
(1953). 

Het was natuurlijk geenszins toevallig dat Burgers als secretaris van de "Viscosi
teitscommissie" de ziel van dit lichaam was. Zijn hele wetenschappelijke belangstel
ling was zo breed dat verbindingen met andere wetenschapsgebieden wel moesten 
worden gelegd. Uitgesproken interessen betroffen de biologie en de geologie. Het 
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eerste aspect kwam o.a. tot uitdrukking in een gedurende een aantal jaren thuis ver
zorgd zeewateraquarium. De nauwkeurig geïnventariseerde verzameling mineralen 
en gesteenten die hij tot zijn levenseinde heeft beheerd getuigt van zijn belangstel
ling en deskundigheid in de geologie. In dit verband dienen ook te worden vermeld 
zijn pogingen de mechanica van plastisch vervormende en visceuze materialen 
dienstbaar te maken aan geodynamische toepassingen. 

Van grote betekenis voor de ontwikkeling van zijn wetenschapsgebied was Bur
gers' nooit verflauwende inspanning in het belang van de internationale weten
schappelijke samenwerking. Van de eerste internationale wetenschappelijke bijeen
komst op het gebied van de hydro- en aerodynamica in 1922 te Innsbruck, waartoe 
hij door de initiatiefnemers Levi-Civita, Oseen, Prandtl en Von Kármán was uitge
nodigd, bracht hij de uitdaging aan de Technische Hogeschool Delft mee om aldaar 
een eerste internationaal congres voor het gehele wijde gebied van de mechanica te 
organiseren. Mede dank zij de inspanning van zijn Delfse collega en vriend Biezeno 
werd deze handschoen opgenomen, en in april 1924 werd het eerste Internationale 
Congres voor Toegepaste Mechanica te Delft gehouden. Op grond van het grote 
succes van dit eerste congres werd besloten tot de instelling van een vierjaarlijks te 
houden internationaal congres. Het permanente "International Committee for the 
Congresses of Applied Mechanics" , dat belast was met de voorbereiding en supervi
sie van de congressen, heeft de laatste oorlog overleefd en het 15e congres is in au
gustus 1980 succesvol in Toronto gehouden, terwijl het 16e congres in 1984 te Ko
penhagen thans wordt voorbereid. In 1976 beleefde Delft de terugkeer van het 14e 
congres, en het was voor de organisatoren een grote voldoening de toen al 81-jarige 
Burgers, de secretaris van het eerste congres, te mogen verwelkomen. Voor zover 
bekend was hij helaas de enige overgebleven deelnemer van het meer dan een halve 
eeuw eerder gehouden eerste congres, die ook de terugkeer van het congres naar zijn 
bakermat kon meemaken. 

Mede dank zij de losse structuur van het "International Committee for the Con
gresses of Applied Mechanics", welks leden à titre personnel als op het gebied van 
de mechanica actieve wetenschapsbeoefenaren door coöptatie werden benoemd, 
kon het na de oorlog zijn werkzaamheden snel hervatten. Anderzijds waren ook 
ernstige bezwaren tegen zulk een losse structuur gerezen. Er werd niet beschikt over 
enige financiële achtergrond en een uitbreiding van activiteiten buiten het vierjaar
lijkse congres leek dan ook niet wel mogelijk. Mede op initiatief van Burgers werd 
tijdens het congres van 1946 te Parijs besloten te komen tot de oprichting van een 
"International Union of Theoretical and Applied Mechanics" (IUTAM), in navol
ging van internationale wetenschappelijke unies voor tal van andere wetenschapsge
bieden, die op hun beurt weer overkoepeld werden door de "International Council 
of Scientific Uni ons" (ICSU). Als leden van de IUTAM zouden kunnen worden 
toegelaten nationale organisaties op het terrein van de mechanica, die daarvoor ook 
een jaarlijkse bijdrage zouden moeten betalen. Aldus zou een solidere basis worden 
geschapen voor verdere activiteiten. In het bijzonder bestond grote behoefte aan 
kleinere internationale bijeenkomsten (lUT AM-Symposia) voor actuele speciale on
derwerpen uit de mechanica. Als eerste secretaris-generaal, met J. Pérès en Th. van 
Kármán onderscheidenlijk als president en ere-president, heeft Burgers inhoud ge
geven aan het werk van de IUT AM in een vorm die nu nog in wezen is gehandhaafd 
al zijn de activiteiten in de loop der jaren sterk gegroeid. 
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Ook de mogelijkheden tot samenwerking met andere wetenschappelijke unies liet 
een adept in de interdisciplinaire bundeling als Burgers niet ongebruikt. In het bij
zonder moet de "International Astronomical Union" (lAU) in dit verband worden 
genoemd. Verscheidene internationale symposia van JUT AM en lAU over interstel
laire en cosmische gasdynamica waren daarvan het resultaat. Een meer blijvende sa
menwerking in nog breder verband is bereikt in COSPAR, het "Committee on Spa
ce Research" van lCSU. De grote betekenis in deze samenwerking van de twee ge
noemde unies wordt treffend geïllustreerd door de omstandigheid dat een langjarig 
presidium van de oud-president Roy van de IUT AM is afgewisseld door een even
eens langjarig presidium uitgeoefend door de Nederlander De Jager van de lAU. 

De onderwijstaak van Burgers in Delft bestond in hoofdzaak uit een aantal keu
zecolleges voor gevorderde studenten. Naast de algemene stromingsleer kwam ook 
de toepassing in de luchtvaart aan de orde. Zo werd vele jaren ook een college gege
ven over de dynamica van vliegtuigen en over de dynamische stabiliteit van hun be
weging. Ten dele van didactische betekenis, naast zijn waarde als momentopname 
van de stand van kennis in de jaren dertig, is het in samenwerking met Von Kármán 
tot stand gekomen standaard-werk "General Aerodynamic Theory of Perfect 
Fluids" in deel II van het onder redactie van W.F. Durand verschenen 6-delige werk 
"Aerodynamic Theory". Burgers' onderwijs moet voorts in het bijzonder worden 
beoordeeld naar het voor Delfse begrippen in die tijd grote aantal van 15 promoven
di, veel meer dan van enig ander docent in de Afdeling der Werktuigbouwkunde. 

Het kon niet uitblijven na de benoeming van Burgers tot hoogleraar in de aero- en 
hydrodynamica en haar toepassingen dat de industrie zich tot hem zou wenden voor 
de oplossing, of tenminste een bijdrage daartoe, van haar problemen. Geheel on
voorbereid daarop kon hij ook niet zijn in het licht van de werkzaamheden op dit 
terrein van zijn leermeester Lorentz in verband met de afsluiting van de Zuiderzee. 
Belangrijk waren de bijdragen van Burgers aan de pompen voor het gemaal "Lely" , 
voor de oplossing van ernstige moeilijkheden met ventilatoren van de Staatsmijnen, 
en voor het ventilatieprobleem van de Maastunnel te Rotterdam. Ook de Prinsen
molencommissie had veel profijt van het onderzoek door Burgers. 

Na de oorlog schijnt Burgers zich wat vereenzaamd te hebben gevoeld. Verschei
dene oude vrienden waren gestorven, anderen hadden zich buitenslands gevestigd. 
In elk geval vond hij minder bevrediging in zijn werk in Delft, wellicht ook omdat 
hem hier te lande geen gelijkwaardig tegenspel kon worden geboden op zijn gebie
den van wetenschap. Verscheidene bezoeken aan de Verenigde Staten, in het bijzon
der een geheel academisch jaar bij het "California lnstitute of Technology" in Pa
sadena, openden zijn ogen voor een nieuwe wereld. Het werk daar trok hem aan en 
hij kon daar veel gemakkelijker goede tegenspelers vinden voor een wetenschappe
lijke dialoog. Al deze overwegingen droegen er toe bij hem en zijn vrouw te doen 
besluiten Nederland te verlaten en een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Sta
ten. Misschien heeft hierbij ook nog een rol gespeeld dat hij zijn eerste vrouw kort 
voor de oorlog na een langdurige ziekte had verloren en dat, het gemakkelijker zou 
kunnen zijn de herinnering aan deze droevige periode te doen vervagen aan de zijde 
van zijn tweede vrouw in een nieuwe wereld. 

In elk geval, toen het vertrek van Burgers in 1955 een feit werd, stond de Afdeling 
der Werktuigbouwkunde voor de weemoed van een voortijdig afscheid, maar dit 
werd overstemd door dankbaarheid voor de vele gaven die haar coryfee haar had ge-
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schonken gedurende niet minder dan 37 jaren. Achteraf wordt die dankbaarheid 
nog onderstreept door het buitengewone succes dat de 60-jarige emigrant in de vol
gende jaren aan de overkant heeft bereikt. In het "Institute for Fluid Dynamics and 
Applied Mathematics" van de universiteit van Maryland, waaraan hij van 
1955-1965 als "research-professor" was verbonden, vond hij de sfeer die hij nodig 
had om grote resultaten te bereiken. Veel nieuwe vrienden heeft hij in die tien jaren 
gemaakt en ook behouden na zijn emeritaat in 1965. Zijn afscheid werd opge
luisterd door een indrukwekkend symposium "Dynamics of fluids and plasmas" 
waarin vrijwel alle gebieden van werkzaamheid gedurende zijn leven de revue pas
seerden, van de microscopische bewegingsverschijnselen in de biologie tot de dyna
mica van galactische spiraalnevels. Ook na dit afscheid werd doorgewerkt tot ver na 
de tachtigste verjaardag. De lijst van publikaties van 1956-1965 telt al meer dan 
twintig titels, in hoofdzaak betrekking hebbend op de kinetische gastheorie, de stro
ming van samengestelde gassen, waarover zijn monografie "Flow Equations for 
Composite Gases" verscheen in 1969, gassen bij zeer hoge temperaturen en de daar
mee nauw verbonden plasmafysica. Genoemd werd al de in 1974 verschenen mono
grafie "The Nonlinear Diffusion Equation". 

In het licht van de zo uiterst breed gerichte belangstelling van Burgers kan het 
geen verwondering wekken dat wijsgerige levensvragen hem sterk hebben geboeid 
en beziggehouden. Hij kwam hierbij al vóór de oorlog onder de invloed van A.N. 
Whitehead. De eerste neerslag hiervan verscheen in 1956 onder de titel "Ervaring en 
Conceptie" en een veel uitvoeriger Engelse versie "Experience and Conceptual Ac
tivity" verscheen in 1965. Deze wijsgerige beschouwingen hebben, ongetwijfeld tot 
zijn ernstige teleurstelling, niet even veel weerklank gevonden als zijn wetenschappe
lijke werk. De talloze wetenschappelijke onderscheidingen die hij voor zijn presta
ties op zijn vakgebied mocht ontvangen zullen deze teleurstelling niet hebben wegge
nomen. 

Toegewijde steun aan het thuisfront is een noodzakelijke voorwaarde voor suc
cesvolle arbeid, zeker voor wetenschappelijk werk dat de onverdeelde aandacht 
vraagt van de gehele mens. Aan deze steun heeft het Burgers alleen ontbroken in de 
droeve jaren die vooraf gingen aan het overlijden van zijn eerste vrouw. Daarvóór, 
en ook reeds vrij spoedig daarna is hem door zijn echtgenoten de volle steun gebo
den waarop zijn grote werkzaamheid aanspraak kon maken. Zijn tweede vrouw 
moge in deze overtuiging dat haar steun mede verantwoordelijk is voor zijn weerga
loos succes troost vinden in haar blijvend verlies. 

Dankbetuiging. Schrijver dezes is voor steun bij dit levensbericht grote dank ver
schuldigd aan de broer en de zoon van Jan Burgers, t.w. Prof. Dr. W.G. Burgers en 
Mr. J.H. Burgers, alsmede aan zijn oud-leerling Prof. Dr. Ir. J.A. Steketee. 
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