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Levensbericht van 

Wemer Heisenberg 
(5 december 19()l-1 februari 1976) 

door S. R. de Groot 

Wemer Carl Heisenberg werd geboren op 5 december 1901 te Würzburg 
(Beieren) en overleed op 1 februari 1976 te München (Beieren). Hij was buitenlands 
lid van de Afdeling voor de wis- en natuurkundige wetenschappen van onze 
Akademie sedert 1939, en had als zodanig de hoogste anciënniteit. 

Heisenberg was een van de grote figuren van de natuurkunde van deze eeuw; 
hij was grondlegger van een eerste vorm van de quantummechanica, hij verschafte 
de verklaring voor het ferromagnetisme en hij gaf aan uit welke deeltjes de 
atoomkern samengesteld is. 

De eerstgenoemde bijdrage tot de theoretische natuurkunde omvatte niet alleen 
grondslagen, maar tevens een hele reeks gevolgen en uitbreidingen van de quantum
mechanica. Nadat de quantumtheorie in de periode van 1901 tot 1924 in een 
voorlopige, want nog half-klassieke, fase had verkeerd, kwam, na de eerste 
theorie van Louis de Broglie en voorbereidend werk van Hendrik A. Kramers 
samen met Heisenberg, in 1925 een principieel nieuw formalisme, dat quant um
mechanica genoemd werd, tot stand. In zijn eerste vorm, namelijk die van 
Heisenberg, werden ad hoc niet-commuterende operaties gebruikt om de fysische 
grootheden voor te stellen. Kort daarna, ook nog in 1925, werden deze operaties 
expliciet gemaakt door Max Bom en Pascual Jordan die matrices invoerden 
voor de grootheden. Dit idee werd uitgewerkt in een volgende publikatie van 
Max Bom, Wemer Heisenberg en Pascual Jordan tezamen (1926). Deze vorm 
van quantummechanica wordt wel matrixmechanica genoemd. In een nog iets 
latere publikatie, van Erwin Schrödinger, werden de grootheden door differentiaal
operatoren voorgesteld. Deze vorm van quantummechanica kreeg de naam golf
mechanica. Schrödinger bewees aldra de equivalentie der beide formalismen. 
Vervolgens werd, vooral door Paul A. M. Dirac, een schema ontworpen dat 
beide vormen als bijzondere gevallen bevatte. Heisenberg zelf speelde mee in vele 
der verdere ontwikkelingen van de quantummechanica. Een belangrijk gevolg 
van de theorie werd in een publikatie van 1927 door hem uiteengezet. Dit was 
de theorie van de "onbepaaldheidsrelatie". De structuur van de quantum
mechanica impliceert dat kanoniek geconjugeerde grootheden, zoals plaats en 
impuls (of als men wil snelheid) van een deeltje niet tegelijk willekeurig scherp 
gemeten kunnen worden: naarmate men de ene grootheid preciezer bepaalt, 
is de andere minder nauwkeurig vastgelegd. Niels Bohr schreef in 1928 een 
verhandeling over de "complementariteit" als een grondslag van de natuurkunde. 
Oskar Klein hielp mee bij de verdere verheldering der begrippen: in het bijzonder 
om aan te tonen dat Heisenberg's en Bohr's opvattingen niet strijdig waren. 

Heisenberg werkte voorts aan de theorie van de structuur der eenvoudigste 
atomen en moleculen. In het bijzonder bestudeerde hij de quantumtoestanden 
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van het heliumatoom en het waterstofmolecuul. Voorts gaf hij in 1926 de theorie 
van de specifiek-quanteuze verwisselingskrachten. 

Een zeer essentieel gevolg van de quantummechanica was Heisenberg's theorie 
van het ferromagnetisme (1928). Hij wist hierin de tot dan niet begrepen en 
verrassend grote sterkte van het moleculaire veld te verklaren met behulp van 
de verwisselingskrachten. 

Een belangrijke uitbreiding van de quantummechanica kwam in 1929 tot stand 
in een samenwerking van Heisenberg met Wolfgang Pauli: zij legden de grondslag 
van de quantumelektrodynamica, waarin de relativistische quantummechanica 
van geladen deeltjes en de theorie van het elektromagnetisch veld versmolten 
werden. De diverse uitbreidingen van deze theorie, ook tot andere velden dan 
het elektromagnetische, vormen tot heden een kernpunt van de theoretische 
beschrijving van deeltjes en velden. 

Heisenberg en Dmitri D. Ivanenko waren de eersten die in publikaties - in 1932-
vastlegden dat de atoomkernen behalve (positief geladen) protonen ook neutrale, 
ongeveer even zware, deeltjes, neutronen, bevatten. (Wel had reeds een jaar eerder 
Ettore Majorana deze gedachte uitgesproken, maar - niettegenstaande aandringen 
van Enrico Fermi - geweigerd te publiceren.) Het belangrijke punt was dat 
elektronen niet langer als bestanddelen van de kern werden opgevat. Wel zenden 
sommige kernen deze deeltjes uit, maar ze worden in dit proces geschapen. Deze 
opvatting van de zogeheten bèta-radioactiviteit lag ook ten grondslag aan de 
theorie van Fermi over dit verschijnsel. 

Zeer veel andere vondsten, de meeste op quantummechanisch terrein, zijn 
van Heisenberg afkomstig. Zij dragen een wat meer theoretisch-formeel karakter 
dan de genoemde scheppingen en zijn dus wat moeilijker in de omgangstaal 
aan te geven, maar zijn daarom niet minder belangrijk. Zo kent men een 
Heisenberg-beeld, Heisenberg-operatoren, Heisenberg-vectoren en Heisenberg
bewegingsvergelijkingen, allemaal hulpmiddelen van de moderne theorie om 
quantumverschijnselen adequaat te beschrijven. Ter karakterisering van botsingen 
voerden in 1937 John A. Wheeler en in 1943 Heisenberg de S-matrix in, waarbij 
die letter slaat op scattering of Streuung. Deze verstrooüngsmatrix speelt in 
moderne deeltjestheorieën een centrale rol. 

In 1953 lanceerde Heisenberg een niet-lineaire veldentheorie, die de grondslag 
zou moeten vormen voor de beschrijving der elementaire deeltjes. In vele volgende 
publikaties werd op basis van dit idee verder gewerkt. 

Aan Heisenberg werd in 1933 de Nobelprijs-1932 toegekend "wegens zijn 
schepping van de quantummechanica, de toepassing waarvan, inter alia, leidde 
tot de ontdekking van de allotrope vormen van waterstof". 

Over Heisenberg's levensloop moge verder nog het volgende vermeld worden. 
Hij was zoon van een docent, later hoogleraar, in Middel- en Modem Grieks 
te München. In diezelfde plaats studeerde hij - onder Arnold Sommerfeld -
en eveneens in Göttingen. Gedurende 1924-1925 had hij een Rockefeller
stipendium om in Kopenhagen bij Niels Bohr te werken. Hij werd in 1927 
hoogleraar te Leipzig. Hij trouwde in 1937 met Elisabeth Schumacher en had 
zeven kinderen. In 1941 werd hij verbonden aan de universiteit van Berlijn en 
tevens directeur van het Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik aldaar. Hij werd in 
1946 in Göttingen en in 1958 in München directeur van het Max-Planck-Institut 
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ÎtiI' Physik. Hij verbleef zeer geregeld buiten Duitsland om voordrachten te 
houden. Hij was lid en gedurende enige tijd voorzitter van de wetenschappelijke 
raad van de Organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.) 
te Genève. Sedert 1953 was hij voorzitter van de Alexander-von Humboldt
stichting en sedert 1966 onder-voorzitter van de Max-Planck-Gesellschaft. Voorts 
was hij lid of erelid van talloze geleerde genootschappen buiten Duitsland. 

Heisenberg publiceerde naast zijn originele theoretisch-natuurkundige werk 
ook talloze geschriften, die voor het algemene publiek bedoeld waren. Zijn boek 
.,Physikalische Prinzipien der Quantentheorie" van 1930 echter behandelt zowel 
de natuurkundige ideeën zelf als hun methodologische implicaties. Behalve voor 
natuurkunde had Heisenberg een diepgaande belangstelling voor muziek, wiskunde 
en de klassieken. 

Met Heisenberg is een van de invloedrijkste figuren van de moderne natuurkunde 
heengegaan. 
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