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Levensbericht van 

John Hasbrouck Van Vleck 
(13 maart 1899-27 oktober 1980) 

door H.B.G. Casimir 

John Hasbrouck Van Vleck, zoon van een wiskundige, kleinzoon van een astro
noom, werd geboren te Middletown, Connecticut. 

Hij begon zijn studie in de wis- en natuurkunde aan de universiteit van Wisconsin, 
waar hij in 1920 zijn bachelorsdegree behaalde, en zette deze voort aan de Harvard 
University. Daar promoveerde hij in 1922. Van 1923 tot 1928 was hij verbonden aan 
de University of Minnesota, achtereenvolgens als assistant professor, associate 
professor en full professor in de theoretische natuurkunde. Van 1928 tot 1934 was 
hij hoogleraar aan zijn oude alma mater in Wisconsin, maar in 1934 verwisselde hij 
voor de tweede keer Wisconsin met Harvard. Na daar een jaar associate professor te 
zijn geweest - het is kenmerkend voor de standing van Harvard dat een "full 
professor" uit Wisconsin bereid was een functie als "associate professor" aan 
Harvard te aanvaarden - werd hij gewoon hoogleraar. Hij is, afgezien van vele 
reizen en een aantal gasthoogleraarschappen - hij was o.a. in 1960 Lorentzhoog
leraar te Leiden - tot zijn dood in Cambridge Massachusets gebleven. 

Van Vleck was een van de eerste Amerikaanse theoretische natuurkundigen die 
zich intensief bezig hielden met de quantumtheorie. Zijn onder leiding van de tien 
jaar oudere E.C. Kembie bewerkte dissertatie behelst de berekening van de energie 
van de grondtoestand van het Heliumatoom. Daarbij wordt uitgegaan van een door 
Kembie aangegeven model en van de regels van de "oude" quantumtheorie, 
waarbij uit het continuum van klassiek mogelijke banen door middel van quanti
seringsregels een discreet aantal wordt uitgezocht. De berekening vereiste gedegen 
kennis van de ten behoeve van de planetaire astronomie ontwikkelde methoden der 
storingsrekening en verder veel doorzettingsvermogen. Het resultaat was in zekere 
zin teleurstellend, hoewel voor de latere ontwikkeling van betekenis: er werd geen 
overeenstemming met de experimentele waarde van de ionisatie-energie bereikt. 
Vrijwel gelijktijdig was hetzelfde probleem door Kramers aangepakt. De resultaten 
van de beide onderzoekers kloppen volledig met elkaar, al moet gezegd worden dat 
Kramers, dankzij een handiger rekenwijze, een grotere nauwkeurigheid bereikte. 

Hoewel Van Vleck in Minnesota enigszins geïsoleerd was, althans wat de 
quantumtheorie betreft, bleef hij werken op dit gebied en in 1926 verscheen zijn 
boek "Quantum Principles and Line Spectra", een voortreffelijk overzicht van de 
oude quantumtheorie en voor zover mij bekend vrijwel het enige boek op dit gebied 
in het Engels. Het deelde het lot van het ongeveer gelijktijdig verschenen artikel van 
Pauli in het Handbuch der Physik (en men zou ook nog Hund's Linienspektren en 
het proefschrift van onze landgenoot S.A. Goudsmit kunnen noemen): het was ver-
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ouderd vóór het verscheen, want inmiddels was de nieuwe quantummechanica 
geboren. 

Tot de grondbeginselen en het algemene formalisme van de quantummechanica 
heeft Van Vleck slechts sporadisch bijgedragen. Hij heeft haar echter met grondig 
inzicht en grote vaardigheid toegepast op velerlei verschijnselen. 

In de eerste plaats moet daarbij zijn werk over magnetisme worden genoemd. 
Reeds in 1932 publiceerde hij een monografie "The Theory of Electric and 
Magnetic Susceptibilities" , een boek dat nog steeds als een standaardwerk mag 
worden beschouwd. Het was geenszins de afsluiting van zijn werk op dit terrein. 
Integendeel, gedurende zijn gehele verdere loopbaan is hij zich met vrijwel alle 
aspecten van dit fascinerende vak blijven bezighouden. Paramagnetisme van 
atomen en moleculen, vrij of gebonden in kristallen, paramagnetische relaxatie en 
resonantie, ferromagnetisme en antiferromagnetisme werden onderwerp van 
belangrijke en leerzame berekeningen. 

Als tweede hoofdonderwerp moet de theorie der molecuulspectra worden 
genoemd. Ook met de theorie van elektronen in metalen en met de theorie der 
chemische binding heeft hij zich beziggehouden. 

Het werk van Van Vleck is gekenmerkt door duidelijkheid en nauwkeurigheid. 
Het getuigt van volledige beheersing van de quantummechanica zowel als van de 
statistische mechanica en van de elektrodynamica en van grote vaardigheid in het 
hanteren van de daarbij benodigde wiskunde. Tevens - en daarin onderscheidt het 
zich van het werk van vele andere theoretici - beperkt het zich niet tot een formele 
behandeling: het streeft veelal naar een verklaring van experimentele details. 
Daarbij kwamen een aantal qualitatief nieuwe begrippen aan de dag, zoals 
"temperature independent paramagnetism", "phonon bottleneck" en "exchange 
narrowing" (dit laatste in een verhandeling samen met C.l. Gorter). 

Tot de ontwikkeling van de natuurkunde in de Verenigde Staten heeft Van Vleck 
ook op andere wijze bijgedragen. Hij was van 1945 tot 1949 "Head of the Physics 
Department" en van 1951 tot 1957 "Dean of Applied Science" van Harvard 
University. Onder zijn leerlingen zijn vele prominente natuurkundigen. 

In 1950 werd Van Vleck gekozen tot buitenlands lid van onze Akademie en op 28 
september 1974 werd hem de Lorentz-medaille uitgereikt. Ik had het voorrecht hem 
bij deze gelegenheid te mogen toespreken en ik wil voor een aantal nadere 
bijzonderheden over Van Vleck en zijn levensloop verwijzen naar het verslag van 
deze bijeenkomst. In zijn dankwoord ging Van Vleck in op zijn vele relaties met 
Nederland en met Nederlandse natuurkundigen, vooral op die met H.A. Kramers, 
R. Kronig en C.J. Gorter. De hulpvaardigheid en gastvrijheid van Van Vleck en zijn 
echtgenote strekte zich echter uit tot alle Nederlandse vakgenoten. 

De Nobelprijs voor natuurkunde die hem in 1977 werd toegekend was een 
waardige en welverdiende bekroning van een uiterst vruchtbare loopbaan. 
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