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LEVENSBERICHT 

VAN 

WOLFGANG PAULI 
(25 april 1900-15 december 1958) 

De jaren van 1920 tot 1930 zijn voor de ontwikkeling van de 
theoretische natuurkunde van uitzonderlijke betekenis geweest. In 
het begin van deze periode wordt met behulp van het atoommodel 
van Bohr en door toepassing van quantiseringsregels op de klassieke 
mechanica een steeds beter overzicht verkregen van de atomaire 
verschijnselen en vooral van de door atomen uitgezonden spectraal
lijnen, maar daarbij komt het provisorische karakter van deze 
"theorie" steeds duidelijker aan het licht. Dan komt de doorbraak: 
de nieuwe quantummechanica waarvan Heisenberg, de Broglie en 
Schrödinger de grondslag leggen. Er volgt een snelle ontwikkeling: 
opeens wordt het mogelijk het gedrag van atomen quantitatief te 
berekenen en te voorspellen. In 1930 is deze theorie reeds eniger
mate afgerond; de verdere ontwikkeling gaat in de richting van 
mathematische vervolmaking, toepassing op ingewikkelde systemen 
zoals moleculen en vaste lichamen, of zoekt buiten het oorspronke
lijk geldigheidsgebied der theorie verder door te dringen in de 
structuur der atoomkernen en in de verschijnselen bij hoge ener
gieën. 

De nieuwe quantummechanica eist een gewijzigde opvatting ten 
aanzien van de grondbeginselen der mathematische natuurbeschrij
ving. Ook de relativiteitstheorie breekt met traditionele denkbeelden 
maat de quantumechanica brengt een veel radicaler wijziging. 

Van de generatie van jonge theoretici die aan deze revolutie 
meewerkten was Pauli een der grootsten. In de redevoering waar
mee P. Ehrenfest in 1931 de Lorentz-medaiIIe aan Pauli uitreikte 
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wordt Pauli's betekenis duidelijker geschilderd dan ik het hier 
vermag te doen. Ook speurt de lezer van thans tussen de regels van 
deze rede door met weemoed iets van het eigenaardige esoterische 
wereldje der toenmalige theoretici, die zich concentreerden op 
nieuwe, moeilijke en abstracte denkbeelden, daarbij de klassieke 
natuurkunde, de techniek en vooral de beroepsphilosophie niet 
zonder hooghartig dedain links lieten liggen en die in het kringetje 
der ingewijden met een cerebrale en tevens ietwat kinderlijke humor 
verkeerden. Pauli wilde zich alleen dan aan de ceremonie onder
werpen als Ehrenfest het voor die gelegenheid bestelde zwarte pak 
expliciet in zijn toespraak zou vermelden en Ehrenfest weet het op 
listige wijze in te vlechten in zijn betoog. 

Wolfgang Pauli - zoon van de bekende colloïd-chemicus Wolf
gang PauIi Sr. - werd op 25 april 1900 te Wenen geboren, waar 
hij tot zijn eindexamen blijft. Op het gymnasium was hij naar eigen 
zeggen "ein schlechter Schüler", wat niet wegneemt dat hij reeds 
gedurende zijn schooljaren diep was doorgedrongen in de hogere 
wiskunde en de mathematische physica. Hij gaat theoretische na
tuurkunde studeren bij Sommerfeld in München en publiceert in 
1921 een samenvattend artikel over relativiteitstheorie in de Enzy
klopaedie der mathematischen Wissenschaften, een artikel dat nog 
steeds als een standaardwerk kan worden beschouwd en dat uit
blinkt door superieure beheersing van het wiskundig apparaat en 
heldere kritische analyse, twee eigenschappen die karakteristiek zijn 
voor zijn gehele oeuvre. Misschien dacht hij later aan deze jaren bij 
Sommerfeld terug toen hij sprekend over een jong Amerikaans 
theoreticus zei: "als ich so jung war, war ich auch so klug - viel
leicht sogar etwas klüger." In 1922 gaat hij, na een kort verblijf 
in Göttingen, naar Kopenhagen waar hij door Bohr nauwer in aan
raking komt met de problemen der quantumtheorie; dan wordt hij 
privaatdocent te Hamburg - maar blijft een veelvuldig gast in 
Kopenhagen - totdat hij in 1928 wordt benoemd tot hoogleraar aan 
de E.T.H. te Zürich. 

In het kader van de oude quantumtheorie werkt hij onder meer 
over Zeeman-effect en Paschen-Back-effect. Bij het ordenen van 
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spectraal termen ontdekt hij een merkwaardige dupliciteit der ter
men die hij aanvankelijk voor "klassiek-niet-beschrijfbaar" houdt 
maar die spoedig daarna door Uhlenbeck en Goudsmit aan een 

. eigen impulsmoment van het electron - "electron spin" - wordt 
toegeschreven. Het is merkwaardig dat Pauli eerst afwijzend tegen
over deze verklaring stond, vooral omdat hij kort te voren de z.g. 
hyperfijnstructuur van het kwikspectrum terecht aan een impuls
moment van de kern had toegeschreven. Dan volgt zijn beroemde 
uitsluitingsprincipe (1925). Zijn werk over de "oude" quantum
theorie wordt afgesloten met een artikel in het "Handbuch der 
Physik". Dit is opnieuw een magistrale samenvatting maar bij 
verschijnen is zij al haast verouderd, zo snel heeft de ontwikkeling 
zich voltrokken. In 1933 verschijnt een nieuwe druk van dit deel 
en weer schrijft Pauli een artikel, nu over de nieuwe quantum
mechanica, waarvan hij placht te zeggen "nicht so gut wie die erste 
Auflage obwohl immer noch viel besser wie andere Darstellungen". 

Als de nieuwe quantummechanica geboren wordt is Pauli een 
van de eersten die haar doorziet en wiskundig beheerst; hij is de 
eerste die uit de matrixrekening de energieniveaux van het water
stofatoom weet af te leiden (1926) maar aan dit mathematische 
kunststukje kent hij weinig waarde meer toe zodra gebleken is dat 
de in principe equivalente golfmechanica van Schrödinger veel een
voudiger tot dezelfde resultaten voert. In 1927 formuleert hij de 
golfmechanica van een electron met spin waarbij hij de weg baant 
voor de latere theorie van Dirac en een nieuw wiskundig element 
in een physische vergelijking invoert, nl. grootheden die zich trans
formeren met een tweeduidige representatie van de draaiïngsgroep. 
Daarna werkt hij eerst met Jordan, dan met Heisenberg aan de 
formulering van de quantumtheorie van het electromagnetische 
veld en schept zo een uitgangspunt voor alle latere veldentheorieën. 
Ten slotte zij vermeld dat hij in deze jaren ook de hypothese van 
het neutrino formuleert: een rustmassaloos deeltje dat tegelijk met 
een p-straal wordt uitgezonden, dat zich aan de waarneming ont
trekt maar zorgt voor behoud van arbeidsvermogen. Voor zo ver 
ik weet heeft hij hierover niets gepubliceerd en er slechts in brieven 
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en op conferenties over gesproken. Thans wordt deze opvatting 
algemeen aanvaard en door experimentele resultaten gesteund. 
Vergeleken met zijn verbluffende vruchtbaarheid in de jaren 1920 
tot 1930 stelt zijn later oeuvre - hoewel vrij omvangrijk en steeds 
van hoog gehalte - wellicht iets te leur. Gedeeltelijk hangt dit 
samen met zijn geringe belangstelling voor toepassingen en met 
zijn afkeer van onexacte theorieën die betrekking hebben op on
overzichtelijk experimenteel materiaal. "lch mag diese Physik des 
festen Körpers nicht. ... zwar hab ich damit angefangen". Dit 
laatste sloeg op een inderdaad zeer fundamentele verhandeling uit 
1927 over het paramagnetisme van een electronengas waarbij hij 
voor het eerst de Fermi-Dirac-statistiek op consequente wijze toe
past op de electronen in een metaal. En later naar aanleiding van 
de conferentie over "peaceful applications of atomic energy", die 
te Genève wordt gehouden: "zu dies er Uranhändlertagung gehe ich 
nicht". Gedurende de oorlog is -hij als gast in het lnstitute of ad
vanced studies te Princeton (daarna keert hij terug naar Zürich 
maar is herhaaldelijk gasthoogleraar in de Verenigde Staten) en hij 
schrijft mij in 1945 over het Amerikaanse werk uit de oorlogstijd: 
"For application of known principles, which need much money 
and in dus trial facilities ... this country is ideal. But nothing really 
original was made in this country neither in experimental nor in 
theoretical physics." 

Uit de latere jaren noem ik een aantal verhandelingen over 
uitbreidingen en nieuwe formuleringen van de relativiteitstheorie 
die evenals soortgelijk werk van Einstein uiteindelijk dood liepen. 
Voorts vele verhandelingen over mathematische finesses der velden
theorieën en in het bijzonder zijn werk over de samenhang van spin 
en statistiek (1941). 

Toch blijft Pauli de algemeen erkende grootmeester en zoals 
Weisskopf het bij een herdenkingsplechtigheid te Zürich uitdrukte 
het geweten der theoretische physici. Zijn prestaties uit de jaren 
1920-1930 zullen steeds uit zijn verhandelingen blijven spreken 
en in het Pauli principe, de Pauli vergelijking en de Pauli matrices 
zal zijn naam blijven voortleven. Zijn later werk zal minder 
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blijvende sporen nalaten maar zijn persoonlijke betekenis voor zijn 
tijdgenoten is des te groter geweest. 

Wellicht krijgt men uit ·het voorgaande een indruk van Pauli's 
persoonlijkheid die overeenkomt met de indruk die men bij vluch
tige kennismaking kon krijgen: een zelfingenomen man met een 
scherpe tong, een beperkte -belangstelling en een hoge mate van 
agressiviteit. En toch is deze indruk onjuist. Hoewel Pauli over
tuigd was van zijn eigen kunnen was hij allerminst verwaand, 
omdat hij steeds bereid was zijn onmacht tegenover bepaalde pro
blemen te erkennen. Zo schrijft hij in 1945 over zijn werk over 
mesonenvelden ,,1 have published a number of papers (ab out this 
field) without solving definitely any problem." Zijn kritiek was 
scherp maar niet persoonlijk, tenzij hij schijn en opgeblazenheid 
vermoedde. Algemene culturele problemen hadden wel degelijk zijn 
belangstelling, hij was bevriend met kunstenaars en later hield hij 
zich gaarne met historische en psychologische vraagstukken bezig; 
zo schreef hij zelfs een studie over Keppler. Ik wil niet nalaten 
een zinsnede te citeren uit een brief van 1945 toen hij overwoog 
of hij naar Zürich terug zou keren. ,,1 wonder how the spiritual 
side of life will develop in Europe. Are people very nationalistic? 
For me, of course, it is not possible to consider myself as belonging 
to a single country (th at would contradict the whole course of my 
life). I feel, however, that I am European. This concept, again, is 
not recognized in Europe, which makes the situation rather com
plicated for me." 

Talrijk zijn de anecdotes die over Pauli de ronde doen, over 
scherpe gezegden, over schermutselingen met Ehrenfest, over ver
nietigende boekbesprekingen en schampere brieven maar voor wie 
hem beter kenden zijn dat slechts uiterlijke facetten van een man, 
wiens rijke persoonlijkheid zich moeilijk in woorden laat beschrij
ven, die voor zijn vrienden veel, zeer veel,heeft betekend en dien 
zij met dankbaarheid gedenken. 

H. B. G. CASIMIR 


