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Levensbericht door G. ’t Hooft

Na een kort ziekbed, overleed op 6 oktober 2013 Nicolaas Godfried van 
Kampen, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
sinds 1973. Nico was 92 jaar, en tot nog onlangs bleef hij een trouw bezoeker 
van de vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde, waar zijn aanwezigheid 
zelden onopgemerkt bleef. 

Nico’s vader, Pieter Nicolaas van Kampen, was hoogleraar zoölogie in 
Leiden en zijn moeder, Lize, was van de familie Zernike, die opmerkelijke 
personages telde, zoals haar broer, Frits Zernike, die in 1953 de Nobelprijs 
voor Natuurkunde kreeg toegekend voor de uitvinding van de fasecontrast-
microscoop, een voor die tijd revolutionaire techniek die het mogelijk maakte 
om bijvoorbeeld het celdelingsproces in levende cellen waar te nemen. Een 
andere broer, Johannes Zernike, was hoogleraar in de scheikunde en schrijver 
van een boek over ‘Entropie’. Een zuster, Elisabeth Zernike, werd een bekend 
schrijfster, en een andere zuster, Nico’s tante Annie, werd de eerste Neder-
landse vrouwelijke predikante, in Bovenknijpe. Zij huwde met de schilder Jan 
Mankes. 

Nico deed in 1939 eindexamen als beste van zijn klas in het gymnasium te 
Leiden. Hij was nog maar net begonnen met de natuurkundestudie in Leiden, 
toen de universiteit daar door de bezetters werd gesloten. Nico vertrok in 
1941 naar Groningen waar zijn oom Frits Zernike hoogleraar theoretische 
natuurkunde was en waar hij in 1947 zijn doctoraal behaalde. Met Zernike 
werkte hij aan diffractie van licht. Hij schreef daar later twee grote artikelen 
over.

In 1950-1951 verbleef hij anderhalf jaar in Kopenhagen om daar in 
het Instituut van Niels Bohr verder te studeren, en hij werkte met Hendrik 
Anthony (Hans) Kramers aan de kwantumtheorie voor de verstrooiing van 
licht. Kramers had aangevoerd dat de koppeling van een atoom aan het 
stralingsveld, waardoor het atoom straling kan uitzenden, aan renormali-
satie onderhevig moet zijn. Van Kampen vond hier elegante formuleringen 
voor. Een elektron in het atoom wordt gekenmerkt door zijn massa m en zijn 
lading e, waarbij de verdere interne structuur van het elektron geen rol meer 
mag spelen. 
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Voor Kramers zou dit werk een belangrijke stap betekenen om de renor-
malisatie van kwantumverstrooiingsverschijnselen in het algemeen te begrij-
pen. Nico promoveerde in 1952 cum laude in Leiden, slechts enkele maanden 
voordat Kramers overleed. Zijn proefschrift was getiteld Contribution to the 
Quantum Theory of Light Scattering. 

In een boekbespreking uit 1999 geeft Nico blijk van een groot ontzag 
voor zijn geliefde promotor Hans Kramers, wiens werk volgens hem niet de 
waardering heeft gekregen die het verdiende, terwijl Kramers toch aan de 
basis heeft gestaan van veel moderne inzichten betreffende de kwantumme-
chanica.

Na zijn promotie ging Nico naar het Institute for Advanced Studies in 
Princeton, waar hij het probleem van de causaliteit bij kwantummechanische 
verstrooiing ging onderzoeken. Dit leidt tot de zogenaamde dispersierelaties, 
wiskundige condities waar het verband tussen frequentie en golflengte aan 
moet voldoen als we niet willen toestaan dat een signaal ooit eerder aankomt 
dan het uitgezonden wordt.

Hij keerde terug naar Leiden als wetenschappelijk medewerker, waar 
hij werkte met Sybren Ruurds de Groot aan irreversibele processen, en hij 
werkte aan plasmagolven en de Landaudemping die daarin optreedt, waar hij 
de zogenaamde ‘Van Kampen modes’ beschreef. In 1955 werd hij in Utrecht 
tot lector benoemd.

Het werk van Nico van Kampen had toepassingen in de kernfysica en zo 
kwam het dat hij in 1958 een professoraat in Utrecht werd aangeboden met 
als leeropdracht de theoretische kernfysica. Hij is zijn leven lang verbon-
den gebleven met Utrecht, maar hij keerde de kernfysica al snel de rug toe. 
Kern– en elementaire deeltjesfysica waren in zijn ogen vakgebieden waar het 
element van competitie veel te groot was; men probeert hier te scoren met 
citatie-indices en dergelijke, in plaats van zich te laten drijven door zuiver 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid, vond hij. Daarom besloot Van Kampen 
zich geheel te richten op een aangrenzend vakgebied, de theoretische statisti-
sche mechanica. In 1961 leverde hij een briljante afleiding van de clusteront-
wikkeling van een reëel gas, en in 1964 de afleiding van de Van der Waals-
vergelijking, inclusief het horizontale deel van de isotherm, voor een systeem 
van harde bollen met een aantrekkingskracht van lange dracht. 

Tevens liet hij zijn licht schijnen op stochastische niet-evenwichtsproces-
sen, gebruik makend van de zogenaamde mastervergelijking. Hij hamerde 
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erop dat men niet-omkeerbare processen, zoals het uiteenvloeien van een 
druppel inkt in water, of het feit dat warmte altijd van hogere naar lagere 
temperatuur stroomt, nooit kan afleiden uit de omkeerbare bewegingswet-
ten van de moleculen, maar dat daarvoor waarschijnlijkheidsbeschouwingen 
onontbeerlijk zijn. Met zijn diepzinnige ideeën over irreversibele processen, 
mede in het licht van de kwantummechanica, borduurde hij voort op eer-
der werk van Boltzmann, Ehrenfest en Kramers. Later, tot op hoge leeftijd, 
klaagde hij nogal eens: ‘Ze hebben mijn artikel hierover niet gelezen’.

Hij onderzocht voorts veel-lichamenproblemen, zoals die zich voordoen 
in de beschrijving van geïoniseerde gassen, ofwel de plasmafysica. Met zijn 
voormalige promovendus Ubbo Felderhof schreef hij in 1967 een gezagheb-
bend boek Theoretical Methods in Plasma Physics, maar nog meer bekendheid 
verwierf hij in 1981 met zijn boek Stochastic Processes in Physics and Chemis-
try, waarin hij uitblonk in helderheid en precisie, alsmede zorg voor detail. 
Hij droeg dit werk op aan zijn oom, Frits Zernike. Nog steeds wordt dit werk 
als een klassieker gekoesterd en veel beoefenaren van dit vak adoreren hem 
ervoor.

Nauwkeurigheid in de formulering werd bijna een obsessie voor hem. De 
aannames die je maakt moeten duidelijk als zodanig worden aangegeven. 
Zo was er de ‘Stoβzahlansatz’ in de stochastische processen, dat aanleiding 
gaf tot het ‘dilemma van Itô en Stratonovich’. Het is nu eenmaal zo, zo stelt 
Van Kampen, dat als je een abstractie op verschillende manieren uitvoert, je 
resultaat daarvan kan afhangen. Voorts was er de belangrijke aanname van 
ergodiciteit in de statistische fysica, die niet altijd opgaat. Ook vond Van Kam-
pen dat de theorie van de lineaire respons, die in statistische verhandelingen 
dikwijls als vanzelfsprekend en zonder verdere vermelding wordt toegepast, 
lang niet zo vanzelfsprekend is, en in feite heel moeilijk te bewijzen. In 1984 
schreef hij kritische artikelen over de constraints in de klassieke mechanica 
en over de Gibbs-paradox.

Nico had ook andere kanten aan zijn persoonlijkheid. Hij liet zijn haar 
heel kort knippen. Dat was de crew cut, die in het Amerikaanse leger was 
ingevoerd om de manschappen beter aan te passen aan het tropische klimaat 
in de zomers van de zuidelijke staten. Toen J. Robert Oppenheimer zich een 
crew cut liet aanmeten vond Nico dat hij dat ook wel kon doen. ‘En iedere 
kapper in de wereld begrijpt wat je bedoelt met ‘number 3’: het haar moet 
geknipt met een schaar die er 3 millimeter aan laat zitten.’
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Hij was honorair-commissaris van de Leidsche Studentensociëteit Minerva, 
die hij nog tot latere leeftijd met zijn bezoeken vereerde. Door zijn korte haar-
dracht werd hij daar nog wel eens als novitius aangezien, een nog te ontgroe-
nen adspirantlid van het Studentencorps. ‘Met mijn snedige opmerkingen wist 
ik dan meestal degene die mij aansprak zijn vergissing te doen inzien’, vertelde 
hij daarover.

Zijn liefde voor de zuivere wetenschap kwam duidelijk naar voren toen 
Nico van Kampen op 26 mei 1988 bij de toekenning aan hem van de Konink-
lijke/Shell-prijs in Den Haag zijn dankwoord uitsprak. Hier hekelde hij de 
opvatting van veel beleidsmakers en economen dat de wetenschapsbeoefening 
alleen gerechtvaardigd zou zijn door het praktische nut ervan, bestaande uit 
nieuwe toepassingen: ‘Des te verheugender is het te merken dat de vooruit-
ziende blik bij de industrie voortleeft. Daar begrijpt men wel degelijk dat je 
de wortels van de wetenschap moet verzorgen, wil je er later de vruchten van 
plukken. Afgezien van de voor de hand liggende persoonlijke gevoelens, ben 
ik daarom dankbaar dat deze prijs dit aspect heeft benadrukt.’ Nico ontving in 
1996 tevens de Physicaprijs. 

Met zijn uitgebreide kennis van de literatuur had Nico grote belangstel-
ling voor de geschiedenis van de natuurkunde. Hij hield voordrachten over 
Copernicus en over Smoluchowski. Paradoxaal was zijn belangstelling voor de 
filosofie van de wetenschap, want hij stak zijn minachting voor filosofen niet 
onder stoelen of banken; zo was de titel van zijn oratie: ‘Is natuurkunde een 
wetenschap?’ Hij beantwoordde de vraag met ‘ja’, maar opmerkelijk voor zijn 
persoon was dat hij daar meer woorden voor nodig had. Een deel van deze 
voordracht werd uitverkoren om te fungeren als tekst bij het eindexamen 
Nederlands, waarbij de opgave was een samenvatting te produceren. 

‘Wat is wetenschap’ was de titel van een beschouwing die Van Kampen 
publiceerde in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, ter gelegenheid 
van het afscheid van Johan Bernard Ubbink, die gedoceerd had over de wijs-
begeerte van de wetenschap. Er waren dus wetenschapsfilosofen die Nico 
respecteren kon, maar ‘het aanhalen van oude wijsgeren kan de feiten niet 
weerleggen’.

Nico bleef heel zijn leven trouw aan het Instituut voor Theoretische Fysica, 
dat zich tot 1974 in aangrenzende panden bevond aan de Maliesingel te 
Utrecht. Daarna verhuisde het Instituut naar de Uithof, wat Nico morrend over 
zich heen liet komen. Het Instituut telde toen nog lang niet zoveel leden als 
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tegenwoordig, en ademde een sfeer van volledige toewijding aan de natuurwe-
tenschap, iets waar Nico een groot aandeel in had. Als verstokt vrijgezel bleef 
hij dikwijls tot laat in de avond daar werken of discussiëren. Piet Ullersma 
vertelt dat hij samen met zijn promotor Van Kampen op kerstavond 1964 het 
eerste hoofdstuk van zijn proefschrift afrondde. Nico trok veel op met zijn pro-
movendi en maakte met hen lange wandelingen die meestal eindigden met een 
maaltijd in De Biltse Hoek. Dikwijls ging hij ook mee op vakantie.

Zijn liefde en toewijding voor het vak van de theoretische natuurkunde 
liet hij ook blijken in een stelling in zijn proefschrift over de ‘tippetop’, een 
tolletje dat zichzelf spontaan omkeert als je het op een tafel laat tollen. Nico 
beweerde dat hij dit gedrag volledig kon verklaren. Hij bleef lange tijd een 
centrale figuur in de Nederlandse theoretische fysica. 

Op latere leeftijd begon Van Kampen zich steeds meer te storen aan wat 
hij ‘waanwetenschap’ noemde, maar altijd met de nodige ironie. Als er weer 
eens een krantenbericht verscheen waar gewag werd gemaakt van een 
‘wetenschappelijk onderzoek’ naar iets dat buitengewoon vaag en onweten-
schappelijk bij hem overkwam, stelde hij vast dat je kennelijk iets ‘weten-
schappelijk’ moest noemen om meer aanzien te verwerven, ‘dus tevreden 
kunnen we vaststellen dat wetenschap belangrijk gevonden wordt’.

Zijn kritische kijk op de fysica werd geïllustreerd in een bundel getiteld 
Views of a Physicist, uitgegeven door zijn vakgenoot en goede vriend Paul 
Herman Ernst Meijer. Hij merkte op dat zijn collega’s door hun ‘territoriale 
instinct’ werden gedreven, wanneer Ad Lagendijk zich net als Philip Warren 
Anderson schrap zette tegen de deeltjesfysici en onderzoekers van de kwan-
tumzwaartekracht zoals Weinberg en Hawking, die het gewaagd hebben de 
woorden ‘Theory of Everything’ in de mond te nemen, en daarmee de schijn 
probeerden te wekken dat je met zo’n theorie ook werkelijk alles zou kunnen 
uitrekenen. Zodra iemand begrippen zoals waarschijnlijkheid en entropie 
ging hanteren kon zo’n auteur rekenen op Nico’s commentaar. De steeds 
weer oplaaiende discussies over de grondslagen van de kwantummechanica 
kon hij niet waarderen. Wat de kwantummechanica zegt was in zijn ogen vol-
strekt duidelijk, en het heeft geen zin verder te gaan zoeken naar nog diepere 
basiselementen zoals ‘verborgen variabelen’, waarop deze theorie gestoeld 
zou moeten zijn. Wie dat wel doet moet de consequenties daarvan ook zelf 
maar aanvaarden. Het ‘schandaal van de kwantummechanica’ noemde hij 
deze voortemmerende discussies.
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Als goeroe van de Nederlandse Natuurkunde volgde Nico niet alleen de 
KNAW-vergaderingen trouw maar ook de colloquia van het Instituut en de 
avondvoordrachten van het Natuurkundig Gezelschap, waar de spreker bijna 
steevast kon rekenen op vragen en commentaar van Nico, die ook bij hoge 
leeftijd nog altijd steekhoudend en to the point bleven. Soms beklaagde hij 
zich erover dat niemand anders vragen of opmerkingen had. Dat hoorde toch, 
vond hij.

Nico stelde heel weinig eisen aan zijn persoonlijk comfort. Hij bleef heel 
zijn leven celibatair en zijn behuizing was bouwvallig. Je kreeg sterk de 
indruk dat de muren in zijn woning alleen maar overeind bleven staan door 
de talloze boeken die er tegenaan stonden. En als je één zo’n boek opendeed 
kon je hem daaruit overhoren en kon hij ook vertellen over de auteur ervan. 
Zijn colleges waren tot in de puntjes voorbereid. Als docent kon hij de zaken 
haarscherp uiteenzetten. Voor zijn studenten was hij het lichtende voorbeeld, 
voor zijn collega’s een dierbare vriend, en voor zijn promovendi een vereerde 
leermeester.

Bij familie en vrienden kwam hij graag op bezoek. Tijdens de kerstdiners 
was het gewoonte geworden dat hij voor het kaasplateau zorgde, maar de 
namen van zijn achterneefjes en –nichtjes kon hij niet altijd uit elkaar hou-
den. Er zijn dus toch grenzen aan wat je weten wilt. 

Bij allen die hem gekend hebben laat Nico van Kampen een leegte achter.
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