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Woord vooraf 
 
 
 
 
 
Het is al meer dan twee jaar geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met Paul 

Ehrenfest. Iemand van de opleiding Geschiedenis, tegen wie ik verzuchtte dat ik voor mijn 

vierdejaars kernvak een archiefstudie diende op te zetten, tipte me over het feit dat in 

Leiden een mooi archief lag waar nog maar nauwelijks wat mee was gedaan. Het bleek dat 

van de Oostenrijkse fysicus Paul Ehrenfest te zijn.  

 

Eigenlijk dankzij diens Russische echtgenote Tatiana Afanasjeva, met wie hij vertrok om in 

haar thuisstad St. Petersburg een bestaan op te bouwen, werd me de kans geboden ook 

daadwerkelijk iets met het Leidse archief te gaan doen – want het kernvak handelde over 

Nederlanders in St. Petersburg. Daarbij had ik het wrange geluk dat de Ehrenfests 

noodgedwongen uit Rusland vertrokken en in Leiden belandden – wat in deze scriptie 

uitvoerig wordt beschreven – zodat ik onder het kopje ‘Nederlanders uit St. Petersburg’ een 

goede rechtvaardiging vond het thema tot essay uit te werken. Toen vervolgens bleek dat 

Ehrenfests archief in Museum Boerhaave te Leiden een schat aan informatie bood, waar 

voldoende rechtvaardiging uit te halen viel om de verschenen literatuur of Ehrenfest aan te 

vullen, besloot ik mijn essay uit te bouwen tot doctoraalscriptie. Daarvan heeft u hier het 

resultaat voor u. 

 

Hoewel het schrijven van een scriptie, zoals van elk stuk, een hoop eenzame uurtjes vergt, 

heb ik het geluk gehad van verschillende mensen bijzonder goede hulp te hebben mogen 

ontvangen. In het bijzonder wil ik Ed de Moor bedanken voor het boek over de Russische 

collega van Ehrenfest, Jakov Iljitsj Frenkel, dat hij me toezond en dat een helder inzicht 

verschafte over Ehrenfests nogal obscure tijd in St. Petersburg. Daarnaast ben ik David 

Atkinson zeer dankbaar voor de keren dat hij me zo vriendelijk thuis ontving om de 

fysische delen van mijn scriptie door te spreken – en ze niet zelden te verbeteren. Uiteraard 

wil ik mijn beide begeleiders aan de Rijksuniversiteit Groningen, Hans van Koningsbrugge 

en Klaas van Berkel, hartelijk danken voor de vele tussentijdse gesprekken, die me – 

eigenlijk vaker dan me lief was – deden inzien dat een doctoraalscriptie van een andere orde 

is dan de essays die tijdens de studie geschreven worden. Mijn meeste dank gaat tenslotte 



 

uit naar mijn ouders, voor hun onuitputtelijke steun, en naar mijn vriendin Katharina, 

omdat ze tijdens haar eigen afstuderen genoeg tijd vond om me steeds weer hulp te bieden, 

maar zonder wie het uitvoeren van dit scriptieonderzoek vooral een stuk eenzamer en 

saaier zou zijn geweest. 

Groningen, augustus 2003 



 

‘Je zou een verhaal kunnen verzinnen waarin een heel kleine groep mensen – maximaal 

een paar honderd personen verspreid over het gehele aardoppervlak – heel verbeten aan 

iets heel moeilijks, heel abstracts werkt, dat voor niet-ingewijden volstrekt 

onbegrijpelijk is. De rest van de bevolking zal die mensen nooit kennen. Zijzelf kennen 

geen macht, geen rijkdom en geen roem. Niemand is zelfs ook maar in staat het 

genoegen te begrijpen dat hun marginale bezigheid hun verschaft. Toch vormen zij de 

belangrijkste machtsfactor op aarde, en wel om een heel eenvoudige, onbenullige reden: 

ze hebben de sleutels van de rationele zekerheid in hun bezit. Alles waarvan zij 

aangeven dat het waar is, wordt vroeg of laat als zodanig erkend door de gehele 

bevolking.’ 

- Michel Houellebecq – Elementaire deeltjes 

 

 

 

‘Erforlgreiche Arbeit ist für einen Menschen unseres Schlages das intensivste Glück’ 

- Paul Ehrenfest 
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Inleiding 
 
 
 
 
 

‘Ehrenfest [...] wurde zum Anziehungspunkt für die bedeutendsten Physiker der Welt. 

Sie kamen in das kleine Zimmer in der obersten Etage des Ehrenfestschen Hauses, 

wohnten dort und signierten dann die weiße Wand. Dort konnte man die Namen von 

Physikern sehen, angefangen von Bohr und Einstein; dort waren alle Länder, von der 

UdSSR bis zu den USA, vertreten. Nicht wenige der hier entstandenen Ideen erfuhren 

dann eine weitere Entwicklung und hinterließen ihre Spur in der Geschichte der 

Physik. Überall kann man Ehrenfests Anteil verfolgen: bei der Vertiefung von 

Problemen, bei ihrer klareren Formulierung usw.’1 

 

Zo beschrijft de Russische fysicus Abram Fedorovitsj Joffe de centrale positie in de 

fysische wereld die zijn Oostenrijkse vriend en collega Paul Ehrenfest (1880 – 1933) als 

hoogleraar theoretische fysica in Leiden innam. In 1912 was Ehrenfest daar gevraagd de 

nestor van de natuurkundige wereld, Hendrik Antoon Lorentz, op te volgen op diens 

prestigieuze leerstoel. En inderdaad werd de positie van Leiden als centrum van 

vooruitstrevende natuurkunde in Europa niet aangetast. In tegendeel, zoals Joffe schreef 

werd het een van de centrale ontmoetingsplekken voor topfysici uit de hele wereld. 

 Dat was in hoge mate de verdienste van Ehrenfest, die al vóór 1912 een 

toonaangevende rol speelde als één van de aanvoerders van een nieuwe generatie fysici en 

in de Europese natuurwetenschappelijke kring een grote bekendheid genoot. Met name zijn 

kwaliteiten als spreker werden daarbij geroemd, naast zijn gevoel voor humor en zijn 

bijzondere scherpzinnigheid. In Leiden maakte hij ook naam als docent. Daar leidde hij 

wereldberoemde fysici op, waaronder Hendrik Kramers, George Uhlenbeck, Hendrik 

Casimir en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. 

 

Vanwege dit resultaat zou Ehrenfests opmars door de natuurkundige wereld, van zijn 

promotie in 1904 tot aan zijn benoeming in Leiden in 1912, zich op het eerste gezicht als 

een bijzonder succesvolle geschiedenis kunnen laten lezen. Het is daarom opvallend, dat 

juist deze periode een uiterst onzekere episode in het leven van de joodse Oostenrijker was. 

Tegen de achtergrond van de onstuimige jaren vóór de Eerste Wereldoorlog – onder meer 

                                                 
1 A.F. Joffe, Begegnungen mit Physikern (2e druk; Leipzig 1967) 47. 
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gekenmerkt door een sterk moderniserende samenleving, het cultuurpessimisme van het 

fin-de-siècle en de opkomst van het zionisme, als tegenhanger van het antisemitisme dat in 

Europa meer gemeengoed dan uitzondering was –  probeerde Ehrenfest zekerheid te 

vinden in de wetenschap. In diezelfde periode brak echter een fundamentele 

paradigmawissel door, die de natuurwetenschap op haar grondvesten deed schudden. 

Ehrenfest verrichtte in de overgang van klassieke mechanica naar quantumtheorie zelfs 

baanbrekend werk, maar moest die leidende rol in eerste instantie bekopen met een 

wetenschappelijke positie aan de zijlijn. 

 De periode 1904 – 1912 uit het leven van Paul Ehrenfest geeft daarom niet alleen 

een interessant tijdsbeeld weer, maar laat ook de wetenschap in vol bedrijf zien. Met de 

introductie van het quantumpostulaat werd een wetenschappelijke situatie geschapen 

waarin bestaande theorieën, technieken en waarheden vervangen moesten worden door 

nieuwe. Het gevolg was een revolutie, of paradigmawissel in de natuurwetenschap.2 Het 

wetenschappelijk-theoretisch raamwerk voor wetenschappelijke vernieuwing werd 

geschapen door wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn in zijn The Structure of Scientific 

Revolutions, waarin hij een paradigma ondermeer omschrijft als een coherente traditie van 

wetenschappelijk onderzoek, die voorziet in haar eigen karakteristieke jargon, wetten, 

theorieën en toepassingen – kortom, haar eigen karakteristieke wetenschappelijke praktijk.3 

Daarenboven illustreert de professionele ontwikkelingsgang die Ehrenfest in deze 

periode doormaakt, hoezeer sociale factoren een wezenlijke rol spelen in die 

wetenschappelijke praktijk – met name in dergelijke wetenschappelijke uitzonderings-

toestanden. Juist dán staat het wetenschappelijke veld tenslotte open voor de constructie 

van nieuwe feiten. De vraag wiens ideeën of theorieën tot nieuwe feiten worden bevorderd, 

is inherent aan de vraag wie de beste lobby voert, de grootste naamsbekenheid heeft, de 

beste contacten heeft, de grootste financiële middelen, enzovoorts. Deze sociale factoren, 

die tezamen ook gelezen kunnen worden als de machtsfactor, zijn minstens zo belangrijk als 

puur wetenschappelijke bekwaamheid in de professionele levensloop van elke 

wetenschapper.4 

Het is dan ook deze vraag die in de jonge jaren van Ehrenfests professionele leven 

steeds op de achtergrond meespeelt. Als hij als jonge fysicus onbevangen een carrière 
                                                 
2 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions  (2e druk (1e druk 1962); Chicago en Londen 1974). 
3 Ibidem, 10. 
4 Zo ver als de relativistische theorieën van bijvoorbeeld Bruno Latour of Pierre Bourdieu – die de 
machtsfactor aan de wetenschappelijke inhoud en waarheid vooraf laten gaan – gaat deze scriptie evenwel 
niet. Uitgangspunt is slechts de gedachte van wederzijdse afhankelijkheid tussen de wetenschappelijke 
component en de sociale component binnen de wetenschappelijk praktijk. 
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probeert op te bouwen, moet hij jarenlang opworstelen tegen zichzelf en tegen ongunstige 

omstandigheden van buitenaf. Pas als hij niet alleen op natuurkundig gebied op hoog 

niveau mee kan spelen, maar vooral als externe factoren in zijn voordeel beginnen te 

werken, blijkt zijn carrière in een stroomversnelling te raken.  

Voor een groot deel gebaseerd op Ehrenfests zeer omvangrijke archief, staat die 

ontwikkeling van Ehrenfest als theoretisch fysicus daarom centraal in deze scriptie, waarin 

de rode draad gevormd wordt door zijn zoektocht naar een baan. De grote moeite die hij 

jarenlang ondervindt om ergens een betaalde positie te verwerven brengt namelijk op 

scherpe wijze die sociale component aan het oppervlak. Daarbij maakt deze scriptie de 

stelling hard dat Ehrenfest volkstrekt niet besefte dat hij juist deze sociale componenten 

van het wetenschappelijk bedrijf minstens zo hard nodig had als zijn wetenschappelijke 

kwaliteiten. Dat zijn zoektocht naar een baan in 1912 niettemin in een goed afloop 

voorzag, was dan ook meer ondanks, dan dankzij hemzelf. 

 

Met deze gedachte in het achterhoofd, kan Ehrenfests levensloop tussen 1904 en 1912 zich 

als een geschiedenis met een duidelijk plot laten lezen. De hoofdstukindeling van deze 

scriptie volgt de lijnen van die verwikkeling nauwgezet. In het eerste hoofdstuk, dat van 

1904 tot 1907 speelt, wordt Ehrenfest niet alleen in zijn tijd geplaatst, maar komen ook de 

aspecten aan bod die zijn karakter en de loop van zijn carrière wezenlijk zullen beïnvloeden 

– zoals het begin van de paradigmawissel naar de quantumtheorie. Daarnaast gaat dit 

hoofdstuk in op de oorzaken voor het feit dat Ehrenfest de fysica, meer dan een beroep, 

als datgene beschouwde waar zijn hele leven om draaide. Het tweede hoofdstuk beschrijft 

de eerste aanzet tot Ehrenfests wetenschappelijk carrière, vanaf de komst van de familie 

Ehrenfest naar St. Petersburg tot aan het moment, midden 1910, dat Ehrenfest beseft dat 

zijn tot dan toe weinig succesvolle loopbaan om een vertrek uit Rusland vraagt. Het derde 

en laatste hoofdstuk geeft tenslotte weer welke inspanningen het Ehrenfest kostte om zijn 

wetenschappelijke vermogen in een universitaire positie tot gelding te kunnen laten 

brengen. Daarbij eindigt de scriptie zoals gezegd bij zijn benoeming in Leiden in 1912 – 

niet toevallig hetzelfde jaar dat de wereld van de theoretische fysica langzaam maar zeker 

overtuigd was geraakt van de quantumtheorie. 

Het is de nadruk op dit plot – de samenhang tussen sociale omstandigheden in de 

wetenschappelijke wereld en Ehrenfests carrièreverloop – en het belang van de opkomst 

van de quantumtheorie, dat het schrijven van deze scriptie rechtvaardigt. Met name deze 

factoren blijven namelijk buiten beeld in verreweg de meest belangwekkende publicatie 
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over Ehrenfest, Martin Jesse Kleins biografie uit 1970.5 De Amerikaanse fysicus Klein 

beschrijft Ehrenfests ‘Russische periode’ weliswaar, maar doet dat altijd vanuit de persoon 

Ehrenfest zelf. De nadruk van zijn biografie, waarin Ehrenfest leven en werk tot 1920 

beschreven wordt (het tweede deel is helaas nooit verschenen), ligt dan ook meer op 

Ehrenfests wetenschappelijke bijdragen, dan op diens leven om de wetenschap heen. 

Kleins biografie – en dus ook zijn beschrijving van Ehrenfests persoonlijke leven – 

is in hoofdzaak gebaseerd op de kleine notitieboekjes die Ehrenfest te pas en te onpas bij 

zich droeg en waarin hij invallen opschreef van wetenschappelijke – vaak in de vorm van 

vragen – of persoonlijke aard. Die notitieboekjes lenen zich er voortreffelijk toe de 

ontwikkeling van Ehrenfests opvattingen over en interesse voor de fysica weer te geven. 

Maar voor de beschrijving van zijn persoonlijk leven geven ze vaak een te incompleet 

beeld. Ehrenfest heeft weliswaar zo’n 190 notitieboekjes nagelaten, maar in vergelijking met 

zijn uitgebreide wetenschappelijke en persoonlijke correspondentie maken die evenwel 

maar een klein deel uit van zijn complete archief. 

Het is daarom verwonderlijk dat Klein bijvoorbeeld de zeer uitgebreide 

correspondentie van Ehrenfest met zijn echtgenote vrijwel buiten beschouwing heeft 

gelaten. Steeds als hij van huis was, bracht hij haar namelijk in detail op de hoogte van zijn 

ervaringen, ontmoetingen en invallen. Hij legde daarbij een buitengewone accuratesse aan 

de dag – zo gaf hij gesprekken bijvoorbeeld vaak woordelijk weer. Zijn notitieboekjes 

gebruikte hij slechts om datgene wat hij bang was te vergeten, alvast op te schrijven. Dat 

schrijft Klein zelf overigens ook, als hij beschrijft hoe Ehrenfest tijdens een korte vakantie 

naar Italië de indrukken die hij opdoet in zijn notitieboekje optekent, om ze later in brieven 

aan zijn vriendin uit te werken: ‘His little diary is full of notes on what he saw and rough 

sketches of landscapes, paintings and buildings. [...] The most impressive scenes were 

specially marked to be described in his letters to Tatyana.’6 

  Klein schrijft daarnaast dat Ehrenfest bijzonder veel waarde hechtte aan zijn 

vriendschappen. Tijdens zijn studie, maar ook in de periode daarna maakt Ehrenfest 

verschillende vrienden, met wie hij briefwisselingen onderhoudt en die hij als raadgevers 

gebruikt. Ook in dit opzicht blijft het derhalve onlogisch dat Klein zijn biografie nauwelijks 

heeft gebaseerd op Ehrenfests correspondentie. Te meer daar verschillende van Ehrenfests 

besluiten gedurende deze periode op brieven van familie, vrienden of collega’s zijn terug te 

                                                 
5 Martin J. Klein, Paul Ehrenfest. Volume 1, the making of a theoretical physicist (3e druk (1e druk 1970); Amsterdam 
enz. 1985). 
6 Ibidem, 47. 
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voeren. Een aantal zaken die in Kleins biografie onduidelijk blijven, of zelfs aantoonbaar 

onjuist zijn, hadden met een blik in die correspondentie kunnen worden gecorrigeerd. 

 

Deze scriptie baseert zich derhalve voornamelijk op Ehrenfests correspondentie. In de 

periode 1904 – 1912 voerde hij die niet alleen met zijn collega’s en vrienden, maar vooral 

ook met zijn echtgenote, de Russische Tatiana Afanasjeva. Aan haar richtte hij verreweg 

zijn meeste brieven, geschreven tijdens de reizen die hij veelvuldig maakte. Dat feit alleen al 

maakt natuurlijk dat deze bronnen logischerwijze onevenredig veel informatie verschaffen 

over de perioden waarin Ehrenfest van huis was, terwijl ze nauwelijks iets leren over zijn 

thuissituatie. Enerzijds moet echter opgemerkt worden dat juist de reizen die hij maakte 

een belangrijke rol spelen in deze periode, daar zijn bezoeken aan collega’s de primaire 

concretisering van zijn zoektocht naar een baan uitmaken. Anderzijds vullen beschrijvingen 

van anderen het leven zoals Ehrenfest dat thuis moet hebben geleid, wezenlijk aan, zoals 

Viktor Jakov Frenkel in de biografie over zijn vader Yakov Ilich Frenkel. His work, life and 

letters7 en Abram Joffe in zijn Begegnungen mit Physikern over Ehrenfests periode in St. 

Petersburg doen. 

 Bij de beoordeling van Ehrenfests omvangrijke correspondentie met Tatiana, speelt 

ook haar hoedanigheid als zijn echtgenote een belangrijke rol. Dat wil zeggen, uiteraard 

waren vorm en inhoud van zijn brieven, zeker gezien de moeizame situaties waarin de 

familie Ehrenfest zich soms bevond, duidelijk op háár lezende ogen afgestemd. En met een 

echtgenote die niet alleen ambitieus en dominant heet te zijn, maar bovendien een eigen 

carrière had na te jagen, getuigen Ehrenfests brieven stellig niet alleen van zijn eigen 

wensen en ideeën, maar ook van de hare. Niemand had een grotere invloed op zijn leven 

dan Tatiana, maar juist dat besef stellen enkele onderstaande passages in een soms 

vermakelijk daglicht, omdat het lijkt alsof Ehrenfest zich af en toe de rol van een 

ondeugend kind aanneemt, dat uitdagend tegen de zin van zijn strenge moeder ingaat. 

 De opmerking dat Ehrenfest vooral zijn langere brieven vaak op basis van 

aantekeningen in zijn notitieboekjes schreef, mag tenslotte ook bij de beoordeling van zijn 

correspondentie niet ontbreken. De woorden die hij op papier zette waren dus nogal eens 

de uitvloeisels van zijn aantekeningen, in plaats van die van zijn herinneringen. Dat maakt 

de ervaringen die hij beschrijft natuurlijk niet directer. Bij de analyse en bewerking van het 

bronnenmateriaal is echter met deze kanttekening, zoals met de anderen, rekening 

                                                 
7 Frenkel, Victor Ya., Yakov Ilich Frenkel. His work, life and letters (Basel enz.1996). 
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gehouden. Daar waar Ehrenfests brieven aan andere bronnen geverifieerd konden worden 

is dat gedaan. In alle andere gevallen is zorgvuldig met zijn beweringen omgegaan. 

 

Paul Ehrenfest heeft in september 1933 in labiele toestand zelfmoord gepleegd. Dit 

macabere feit speelt zich ruim buiten de tijdspanne af, die in deze scriptie gehanteerd 

wordt, maar mag desondanks niet onvermeld blijven. Ook in de periode 1904 – 1912 

maakte Ehrenfest onstuimige jaren door, waarin hij niet zelden door depressie en 

psychische labiliteit werd bevangen. Met het eind van onderstaande geschiedenis, zijn 

benoeming tot hoogleraar in Leiden, leken de belangrijkste oorzaken voor zijn miserabele 

geestelijke gesteldheid te zijn weggenomen. Echter, in de wetenschap dat die toestand iets 

meer dan twintig jaar later toch weer – en deze keer met fatale afloop – de overhand krijgt, 

blijkt dat zijn psychische problemen niet alleen voortkwamen uit de moeilijkheden die hij in 

deze periode ondervond. Waarschijnlijker is, dat Ehrenfest al vóór 1912 last had van een 

psychische stoornis die hem uiteindelijk fataal is geworden. 

 Sommige gedragingen en handelingen van Ehrenfest in deze scriptie, die anders 

voor fronsende wenkbrauwen hadden kunnen zorgen, zijn in dit licht beter te begrijpen. 

Niettemin wordt daar niet altijd expliciet op gewezen, met het argument dat deze scriptie 

geen finalistische geschiedschrijving beoogt, die zijn latere zelfmoord mede zou kunnen 

verklaren. Daarnaast zou een serieuze uitdieping van Ehrenfests psychische gesteldheid een 

wetenschappelijk psychologische component eisen, die in deze scriptie achterwege is 

gebleven. Het is dan ook een historische studie, geen psychologische. Dat laat natuurlijk 

onverlet, dat een zekere mate van psychologisering van de persoon Ehrenfest onontbeerlijk 

is, willen de redenen achter bepaalde handelingen in deze periode afdoende verklaard 

worden. Waar het bronnenmateriaal een dergelijke psychologie van de koude grond op 

overtuigende wijze toestond, is dat dan ook niet nagelaten. Tenslotte, het feit dat Ehrenfest 

in deze periode meermaals op ‘de grens van het pathologische’ balanceerde, hing toch 

bovenal samen met zijn bestaan als fysicus. 
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Hoofdstuk 1 
 

1904 – 1907 

GRONDSLAGEN VOOR EEN INSTABIELE GEEST 

 

 

 

1. Ehrenfests jeugd 

Rond 1860 vertrok de familie Ehrenfest vanuit de kleine joodse gemeenschap Loschwitz in 

Moravië naar Wenen, de hoofdstad van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, pronkstad van de 

barokke katholieke cultuur. Ze was daarbij niet de enige. In tien jaar tijd zou de joodse 

bevolking van Wenen meer dan verzesvoudigen, afkomstig uit alle delen van het rijk. 

Niettemin bleef ze op een totale bevolking van meer dan 600.000 met ongeveer 40.000 

mensen daarmee slechts 6,6 procent van de inwoners uitmaken. Economisch antisemitsme 

en de verminderende kansen op een goed levensonderhoud onder het groeiend 

nationalisme binnen de verschillende bevolkingsgroepen van het rijk, deed veel joden 

besluiten hun heil te zoeken in de relatieve geborgenheid van het grote Wenen. Ook onder 

het sterke anti-Duits sentiment, dat vaak onder datzelfde nationalisme groeide, hadden veel 

geseculariseerde en verduitste joden, zoals de familie Ehrenfest, te lijden.8 

 Sigmund Ehrenfest en zijn vrouw Johanna Jellinek streken neer in de proletarische 

Weense wijk Favoriten. Het was een a-typische keuze, daar Wenen van oudsher een aantal 

‘joodse’ wijken bezat. De keuze is wellicht typerend voor de mate van secularisatie die de 

familie had ondergaan, ofschoon joden ook in de ‘joodse’ wijken sterk in de minderheid 

waren. In 1857 maakten joden nog slechts 1,3 procent van de bevolking van Wenen uit. In 

Favoriten zette Sigmund Ehrenfest een kruidenierszaak op, die tegen de tijd dat hun jongste 

zoon Paul in 1880 werd geboren, omgebouwd was tot een welvarend bedrijf. Sigmund, die 

zonder financiële middelen naar Wenen was vertrokken, kon dankzij het succes van zijn 

winkel al zijn vijf zoons naar school sturen. Paul werd in 1891 toegelaten tot het 

Akademisches Gymnasium.9 

 Ehrenfests biograaf Martin J. Klein heeft op basis van gesprekken met familieleden 

van Paul Ehrenfest beschreven hoe zijn schooljaren er uit moeten hebben gezien. Een 

bijzonder positief beeld schetst hij niet. Pauls moeder overleed toen hij tien jaar oud was, 
                                                 
8 Robert S. Wistrich, The Jews of Vienna in the Age of Franz Joseph (Oxford 1990) 42-44. 
9 Ibidem, 42 en 46 en Paul Ehrenfest, 17 en 32. 
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waarna zijn vader hertrouwde met Johanna’s jongere zus, Josephine Jellinek, sindsdien 

steevast door Paul ‘tante Pepperl’ genoemd. De familie verhuisde daarop alsnog naar de 

‘joodse’ Innere Stadt, de wijk waar de meer welgestelde joden woonden. Daar zette Sigmund 

een pandjeshuis op, wat minder inspanning van hem en zijn familie vergde als zijn oude 

kruidenierszaak. Sigmund stierf evenwel in 1896, waarna Paul onder voogdij van zijn 

oudste broer Arthur kwam te staan.10 

 Uit Kleins gesprekken bleek dat Paul geen gelukkige jeugd moet hebben gehad. 

Niet verwonderlijk, gezien het verlies van beide ouders op betrekkelijk jonge leeftijd. Maar 

Klein beschrijft Paul ook toen diens vader nog leefde als een depressieve jongeling, ‘at odds 

with himself and the world’11. Enkele karakterbeschrijvingen doen vermoeden dat Paul een 

echte puber moest zijn geweest, maar onder meer uit zijn schoolresultaten viel op te maken 

dat hij werkelijk met zichzelf worstelde. Eens een veelbelovend scholier, zakten zijn cijfers 

in de hogere klassen steeds verder. Arthur had de grootste moeite, zo schrijft Klein, zijn 

jongere broertje ervan te overtuigen school niet op te geven. Uiteindelijk was het vooral 

zijn fascinatie voor de exacte wetenschappen, afkomstig van zijn broers, die daarvoor 

zorgde: ‘He allowed himself to be fascinated by mathematics and physics, and turned his 

attention to them, and not to his inner problems’.12 Nadat hij op zijn zeventiende, een jaar 

na zijn vaders dood, het Akademisches Gymnasium verruild had voor het Franz Joseph 

Gymnasium, gingen zijn cijfers weer omhoog.13 

 Op die school ontmoette hij ook medeleerling Gustav Herglotz, die zijn 

enthousiasme voor wis- en natuurkunde deelde. Ze raakten bevriend en spoorden elkaar 

aan in hun passie voor de exacte vakken, daarbij ook buiten school wiskundige problemen 

bestuderend. Zo raakte Paul Ehrenfest door zelfstudie al op betrekkelijk jonge leeftijd 

vertrouwd met verschillende deelgebieden van de natuurwetenschappen, waaronder met 

name de theorieën van de klassieke mechanica. Het gymnasium, toch de klassieke opleiding 

voor het Bildungsbürgertum, leidde voor hem derhalve niet naar de universiteit, maar naar de 

Technische Hochschule van Wenen.14 

 

 

 
                                                 
10 Paul Ehrenfest, 33. 
11 Ibidem, 34. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, 34-35. 
14 Ibidem, 35 en Paul Ehrenfest [PE] aan Th. Des Coudres, 05-03-1911, Museum Boerhaave Leiden, Paul 
Ehrenfest Archief, ESC3, Section 4, nr. 112. 
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2. De fysica in een revolutionaire stroming 

Toen Ehrenfest daar met het Wintersemester in oktober 1899 zijn studie aanving, besloot hij 

uit interesse scheikunde als Hauptfach te kiezen. Daarnaast volgde hij colleges in onder meer 

mineralogie en wiskunde en kwam hij tijdens zijn eerste semester ook in aanraking met 

professor Ludwig Boltzmann, bij wie hij een vak over de mechanische warmtetheorie 

volgde. Deze stond op dat moment al in groot aanzien bij de natuurkundige wereld dankzij 

zijn onderzoek naar Kirchhoffs stralingswet, maar met name door zijn verdiensten in de 

statistische mechanica en de waarschijnlijkheidsleer. Ehrenfest raakte zo enthousiast van 

Boltzmann en diens vakgebied theoretische natuurkunde, dat hij er zijn hoofdvak van 

maakte. Boltzmann zou later een wezenlijke rol spelen in de manier waarop Ehrenfests 

wetenschappelijke loopbaan zou worden vormgegeven. Om hiervan een duidelijk beeld te 

krijgen is een korte introductie op zowel de stralingsleer als de statistische mechanica echter 

onmisbaar. 

  

Stralingsleer aan het eind van de negentiende eeuw 

Nog aan het eind van de negentiende eeuw heerste het mechanische wereldbeeld dat 

volgens de klassieke, Newtoniaanse wetten was opgebouwd. De klassieke natuurkunde had 

toen de fase bereikt verklaringen te kunnen bieden voor de meeste natuurverschijnselen, 

wat voor velen tot de conclusie leidde dat de natuurkunde langzaam maar zeker ‘klaar’ was. 

Wel werd er gezocht naar het allesverbindende fundament waarin de verschillende fysische 

deelgebieden zich zouden kunnen verenigen. Lang werd gedacht dat de ethertheorie dit 

fundament kon bieden. De theorie ging ervan uit dat de wereld werd omgeven door een 

allesdoordringende substantie, de ether, die een medium vormde voor onder andere licht, 

geluid, magnetische straling en elektriciteit.15 

 Met de opkomst van de thermodynamica of warmteleer rond het laatste decennium 

van de negentiende eeuw verloren de Newtoniaanse wetten langzaam aan kracht. De 

klassieke natuurkunde had bijvoorbeeld de grootste moeite het verschijnsel te verklaren 

hoe temperatuur van een voorwerp samenhing met diens kleur (zoals het witheet worden 

van een ijzeren staaf). De warmte- en stralingsleer werd sinds het midden van de 

negentiende eeuw dan ook een geliefd onderzoeksgebied voor wetenschappers. In 1859 

introduceerde de natuurkundige Gustav Robert Kirchhoff een nieuwe stralingswet. Hij kon 

bewijzen dat de intensiteitsverdeling van de uitgezonden straling over de golflengten bij een 

                                                 
15 Helge Kragh, Quantum generations. A history of physics in the twentieth century (Princeton 1999) 4-6. 
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zwart lichaam (dat wil zeggen een voorwerp dat alle erop vallende straling absorbeert) 

slechts afhangt van de temperatuur van dat lichaam en niet van het materiaal waarvan het 

lichaam is gemaakt. Het verschijnsel had dus een absoluut karakter. Daarom was het van 

fundamenteel belang voor de natuurkunde om de mathematische uitdrukking voor de 

energieverdeling over het spectrum van de straling af te leiden uit deze basistheorie.16 

Meer dan veertig jaar zou deze vraag natuurkundigen bezighouden. Uiteindelijk 

vormde ook deze vraag de aanleiding voor het ontstaan van de quantumtheorie. Eén van 

de wetenschappers die onderzoek naar deze materie deden was de Oostenrijker Ludwig 

Boltzmann. In 1884 kwam hij met een formule voor de straling van een zwart lichaam, 

waarin hij de totale stralingsenergie gelijkstelde aan de vierde macht van de temperatuur 

maal een constante: W = σT4. Aangezien hij deze theorie formuleerde op basis van 

empirische ontdekkingen die de Oostenrijkse fysicus Josef Stefan, zijn docent, vijf jaar 

eerder had gedaan, kwam de theorie bekend te staan als de Wet van Stefan-Boltzmann.17 

 De verdienste van Boltzmanns formule mag heten dat hij de Tweede hoofdwet van 

de thermodynamica18 heeft gecombineerd met Maxwells theorie van het elektro-

magnetisme19, beide relatief nieuwe theorieën. Die wijze van aanpak was compleet nieuw 

voor de tijd, daar het bestaan van elektromagnetische golven bijvoorbeeld pas drie jaar later 

proefondervindelijk werd bewezen.20 Het gebruik van deze wetten werd dan ook slechts in 

kleine kring begrepen. Niettemin bleek Boltzmann in de goede richting gedacht te hebben, 

toen de Berlijnse natuurkundige Wilhelm Wien in 1893 op diezelfde basis doordacht en 

ontdekte dat als de stralingsdichtheid van een zwart lichaam op een bepaalde temperatuur 

                                                 
16 Abraham Pais, Niels Bohr’s Times, In Physics, Philosophy, and Polity (Oxford 1991) 76-77 en Ger Vertogen, ‘De 
herschepping van de natuurkunde’, Natuur & Techniek wetenschapsmagazine, jaargang 68, nr. 11 november 
(2000) 24. 
17Quantum generations, 58.  
18 Deze is gebaseerd op het feit dat het onmogelijk is om warmte om te zetten in arbeid zonder gebruik te 
maken van een temperatuursverschil. Hieruit volgt dat het kringproces waarbij zonder arbeid te verrichten 
warmte van een lagere naar een hogere temperatuur wordt gebracht, niet kan bestaan. Uit deze hoofdwet kan 
de toestandsgrootte entropie [S] afgeleid worden, die ontstaat doordat bij reversibele processen de 
toegevoegde warmte [Q], gedeeld door de bijbehorende temperatuur [T], een toestandsgrootte wordt: [Q/T 
= S]. De entropie staat dan voor de graad van wanorde binnen een systeem. Binnen een geïsoleerd systeem 
blijkt de entropie normalerwijze naar maximale grootte te neigen. 
19 De Britse wis- en natuurkundige James Clerk Maxwell publiceerde in 1873 zijn boek Treatise on Electricity and 
Magnetism, waarin hij vier vergelijkingen presenteerde. Daarmee gaf hij een mathematische vorm aan Michael 
Faraday’s theorieën van electriciteit en magnetische krachtlijnen. Hij verbond electriciteit met magnetisme en 
introduceerde zo elektromagnetische velden als drager van energie en impuls, die zich voortplanten met de 
lichtsnelheid. Uit het feit dat de voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven gelijk staat aan de 
snelheid van het licht, concludeerde Maxwell dat ook licht een elektromagnetische golf is. Magnetisme, 
electriciteit en optica werden zo geünificeerd. Daarmee werd Maxwell wellicht de belangrijkste natuurkundige 
van de negentiende eeuw. Boltzmann maakte voor zijn theorie met name gebruik van Maxwells (theoretische) 
notie van stralingsdruk, de druk die door elektromagnetische golven wordt uitgeoefend op een oppervlak 
waarop zij vallen. 
20 Niels Bohr’s Times, 78. 
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bekend was, dat deze voor elke andere temperatuur gededuceerd kon worden (bekend als 

de verschuivingswet van Wien).21 

 Drie jaar later was de situatie al behoorlijk veranderd. Veel jonge experimentalisten 

deden onderzoek naar de functie van Kirchhoff. Eén van hen was Friedrich Paschen, die er 

in 1896 in slaagde een nieuwe vorm voor Maxwells energieverdelingsfunctie te formuleren, 

Kλ = βλ-γe-α/λT, waarbij α en β constantes zijn, λ de golflengte, T de absolute temperatuur en 

γ een constante is die naar Paschens inzicht tussen 5 en 6 moest liggen. Via correspon-

dentie leerde Wien van Paschens ontdekkingen en redeneerde erop voort. Een gas dat 

verhit wordt, zo stelde Wien, kan dienst doen als een stralingsbron. Daarnaast 

veronderstelde hij, tegen alle logica in, dat de golflengte en de stralingsintensiteit van een 

molecuul slechts afhankelijk waren van diens snelheid, om tot een bepaalde vorm van de 

verdelingsfunctie te komen. Tenslotte beredeneerde hij dat hij voor zeer bepaalde waarden 

deze functie ook kon laten voldoen aan de Wet van Stefan-Boltzmann en aan zijn eigen 

verschuivingswet. Het resultaat werd de exponentiële wet van Wien, Kλ = bλ-5e-α/λT, een 

bijzonder geval van de verdelingsformule. Het enige verschil met Paschens vindingen was 

de specificering van diens constante γ  tot 5. Voor elke andere waarde voor γ , zo stelde 

Wien, zou deze wet incompatibel zijn met de Wet van Stefan-Boltzmann en dus met de 

thermodynamica an sich.22 

 Uit de restricties en ad hoc hypotheses die Wien gedwongen voor zichzelf maakte 

om tot deze afleiding te komen, blijkt wel hoeveel speculatie daarbij aan te pas kwam. 

Niettemin kon de formule niet zonder meer terzijde geschoven worden, aangezien ze in 

haar specifieke vorm in overeenstemming was met Wiens verschuivingswet, die op haar 

beurt niet gebruik maakte van dergelijke vooronderstellingen. Wetenschapshistoricus 

Abraham Pais noemt Wiens ‘gok’ zelfs briljant en eentje ‘[that] marked the end of the 

universal validity of classical physics and the onset of a bizarre turn in science’.23 Ook uit 

experimenten die de jaren daarna werden gedaan om Wiens formule te toetsen bleken zijn 

inzichten correct. De theoretische basis bleef evenwel flinterdun.24 Diezelfde Pais schrijft 

namelijk dat Wien eenvoudig tot andere inzichten had kunnen komen als hij op basis van 

principes uit de statistische mechanica zijn formule met berekeningen onderbouwde, in 

plaats van met ad hoc hypotheses. Dan zou ook zijn gebleken dat de experimentele 
                                                 
21 Quantum generations, 58 en Thomas S. Kuhn, Black-body theory and the quantum discontinuity, 1894-1912 (Oxford 
en New York 1978) 7. 
22 Black-body theory, 10-11 en Abraham Pais, ‘Subtle is the Lord...’. The Science and the Life of Albert Einstein (Oxford 
en New York 1982) 365. 
23 Niels Bohr’s Times, 78-79. 
24 Black-body theory, 11 en Quantum generations, 58. 
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rechtvaardiging voor zijn formule niet per definitie garant stond voor haar universele 

geldigheid: 

 

‘Had Wien made that elementary calculation he would have found that the spectral 

density is proportional to T, a behavior violently different from his experimental law 

and therefore in violent disagreement with experiment!’25 

 

Wiens oplossing stemde namelijk wel overeen met de experimenten met hele kleine 

golflengtes, maar voldeed niet voor infrarode stralen, die een relatief grote golflengte 

bezitten.26 

 

Opkomst van de statistische mechanica 

Maxwell is tevens beroemd geworden door zijn onderzoeken in de kinetische gastheorie. 

Bij de Duitse fysicus Rudolph Clausius kwam hij in aanraking met de theorie dat een gas 

bestond uit moleculen wier snelheid afhankelijk was van de druk. Clausius slaagde erin de 

gemiddelde afstand te formuleren die moleculen aflegden zonder met elkaar in botsing te 

komen.27 

 Algemeen werd aangenomen dat moleculen in een gas zich met dezelfde snelheid 

voortbewegen. Omdat moleculen echter met elkaar in botsing komen, merkte Maxwell op 

dat die kans zeer klein was. Waarschijnlijker was dat moleculen door die botsingen elk een 

verschillende snelheid hadden en dat de snelheid van een molecuul door die botsingen 

steeds fluctueerde. Hij besefte dat het voor het vakgebied noodzakelijk zou zijn de 

snelheden (en dus de energie) van verschillende moleculen te kunnen berekenen. Daartoe 

ontwierp hij in 1859 een formule, f(v) = N(m/2πkT)3/2exp(-mv2/2kT), waarin m de massa 

van een molecuul is, N het totale aantal moleculen, k wat later de Boltzmann-constante 

genoemd zou worden28 en T de absolute temperatuur. In 1868 paste Boltzmann deze 

formule aan om de algemene verdeling van energie onder moleculen te kunnen berekenen, 

waaruit weer zou blijken dat moleculen over het algemeen beschikken over een gemiddelde 

                                                 
25 Niels Bohr’s Times, 79. 
26 The MacTutor History of Mathematics archive, <http://www-gap.dcs.st-
and.ac.uk/~history/HistTopics/The_Quantum_age_begins.html>, geraadpleegd op 14-01-2003. 
27 The MacTutor History of Mathematics archive, <http://www-gap.dcs.st-
and.ac.uk/~history/HistTopics/temp.html>, geraadpleegd op 14-01-2003. 
28 De constante van Boltzmann is het aantal moleculen per mol van een stof (N, ofwel de constante van 
Avogardo) gedeeld door de universele gasconstante R: [k = R/N]. 
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energie. Deze theorie kwam bekend te staan als de Maxwell-Boltzmann Distributiewet.29 

 In 1872 gebruikte Boltzmann de kinetische theorie om de ingewikkeldere 

problemen op te lossen van toestandswijzigingen, waarin de moleculen van een wille-

keurige toestand terechtkomen in een equilibrium of evenwichtstoestand, ofwel een 

toestand waarin de distributie van energie gelijk blijft. Boltzmann beredeneerde dat dit 

onomkeerbare processen zijn, zoals het voorbeeld van een smeltend ijsblokje in een glas 

warm water kan verduidelijken. Het bewijs voor deze onomkeerbarheid, richting 

equilibrium en dus maximale entropie, kwam bekend te staan als het H-theorema. Het 

verschil met zijn ontdekking uit 1868 was dat hij nu kon verdedigen dat de Maxwell-

Boltzmann distributie de enige mogelijke vorm van equilibrium was.30 

Boltzmann kreeg echter te maken met fundamentele kritiek. Zijn theorie van 

onomkeerbaarheid strookte immers niet met de klassieke Newtoniaanse wetten van de 

mechanica. Die stellen tenslotte dat alle mechanische processen omkeerbaar zijn. De 

entropie is een functie van de posities en snelheden van deeltjes in een systeem. Als die 

functie stijgt tijdens een bepaalde beweging van het systeem, zou volgens de Newtoniaanse 

logica met een omkering van de tijdsrichting in de vergelijking de entropie op gelijke wijze 

moeten dalen. Ook dan zouden de variabelen tenslotte aan de klassieke wetten van de 

mechanica blijven voldoen. Alledaagse logica leerde echter dat thermodynamische 

processen schijnbaar moeite hadden met deze vanuit Newtoniaans oogpunt volstrekt 

onschuldige omkering. Niemand had tenslotte ooit gezien hoe een glas lauwwarm water 

zich spontaan scheidde in een ijsblokje en heet water. Deze stelling, in 1876 onafhankelijk 

van elkaar naar voren gebracht door de fysici William Thomson (Lord Kelvin) en Josef 

Loschmidt, staat bekend als de omkeerbaarheids-paradox.31 

Boltzmann zag deze kritiek als een welkome uitdaging om zijn theorieën te 

preciseren en expliciteren. Hij legde de nadruk op het statistisch fundament van zijn 

theorieën, dat in feite voor de thermodynamica als geheel gold en bewezen was door 

bijvoorbeeld de Maxwell-Boltzmann Distributiewet. Die vertelde immers dat de 

temperatuur van een systeem zich verhoudt tot de gemiddelde kinetische energie van de 

afzonderlijke deeltjes, ondanks het feit dat geen enkel deeltje binnen een systeem dezelfde 

energie heeft. Concepten als temperatuur, druk en entropie zijn betekenisloos op 
                                                 
29 The MacTutor History of Mathematics archive, <http://www-gap.dcs.st-
and.ac.uk/~history/HistTopics/temp.html>, geraadpleegd op 14-01-2003 en Engelbert Broda, Ludwig 
Boltzmann, Man, Physicist, Philosopher (Woodbridge 1983) 68. 
30 Ludwig Boltzmann, 69. 
31 Black-body theory, 46-47 en Stephen G. Brush, Statistical Physics and the Atomic Theory of Matter, From Boyle and 
Newton to Landau and Onsager (New Jersey 1983) 90-91. 
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microscopisch niveau. Alleen op macroscopisch niveau bezitten ze voor de 

thermodynamica geldigheid. Boltzmanns onderzoek naar de precieze relatie tussen de 

microscopische en macroscopische niveaus kwam bekend te staan als statistische 

mechanica, een term in 1902 gelanceerd door zijn Amerikaanse collega Willard Gibbs, die 

zich rond dezelfde tijd en onafhankelijk van Boltzmann met dezelfde materie bezighield.32 

Boltzmann liet zien hoe waarschijnlijkheid (of probabiliteit) in deze een sleutelrol 

speelde. Entropie, zo beargumenteerde hij, is niets anders dan de mate van waarschijnlijk-

heid van de staat waarin een systeem op macroscopisch niveau zal uitkomen. Een systeem 

in evenwichtstoestand op macroscopisch niveau blijkt van elk deeltje afzonderlijk elke 

mogelijke waarde toe te staan, zoals de Maxwell-Boltzmann Distributiewet al leerde. Een 

niet-evenwichtstoestand daarentegen correspondeert met een klein aantal specifieke 

microscopische toestanden. De waarschijnlijkheid dat een systeem in een niet-

evenwichtstoestand belandt, is daardoor relatief klein. Een evenwichtstoestand heeft een 

veel hogere mate van waarschijnlijkheid.33 Om deze gevolgtrekking te maken, moest 

Boltzmann een postulaat inbrengen, de zogenaamde Stoßzahlansatz. Volgens dit axioma is 

een correlatie tussen moleculen in een systeem vóórdat ze met elkaar in botsing komen 

afwezig, wat betekent dat botsingen geheel willekeurig plaatsvinden.34 

In een typisch onomkeerbaar proces vervalt een systeem van een niet-evenwichtige 

staat in een staat van evenwicht, dus van een lage mate van waarschijnlijkheid (ofwel lage 

entropie) naar een hoge mate van waarschijnlijkheid (hoge entropie). Om dit proces om te 

keren (wat Thomson en Loschmidt beoogden, en na hen door Henri Poincaré in 1889) is 

het derhalve niet voldoende uit te gaan van een evenwichtsstaat en simpelweg de snelheden 

van de afzonderlijke deeltjes om te keren, omdat dit ongetwijfeld tot een nieuwe 

evenwichtsstaat zal leiden. Daarentegen moet juist van het zeer kleine aantal bijzondere 

microscopische toestanden die samen een niet-evenwichtige staat kunnen vormen de 

snelheid omgekeerd worden, om werkelijk een dergelijke staat te kunnen bereiken. 

Boltzmann toonde hiermee aan dat het wel degelijk mogelijk is dat de entropie spontaan 

kleiner wordt, maar dat de waarschijnlijkheid dat dit gebeurd bijzonder klein is.35 

 De waarschijnlijkheidsnotie, die in de statistische mechanica werd ingevoerd, 

veranderde dus geenszins de fundamentele wetten van de natuurkunde, die in die tijd 

                                                 
32 Niels Bohr’s Times, 81 en Ludwig Boltzmann, 71. 
33 Statistical Physics, 90-91 en Ludwig Boltzmann, 72. 
34 Lawrence Sklar, Physics and chance. Philosophical issues in the foundations of statistical mechanics (Cambridge 1993) 
32-33. 
35 Ibidem. 
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bestonden uit Newtoniaanse mechanica en Maxwelliaanse electrodynamica. Boltzmanns 

introductie van waarschijnlijkheidseigenschappen in de jaren 1890 bleek niettemin een 

bijzonder bruikbare techniek om op een praktische manier orde te scheppen in complexe 

systemen.36 Steeds meer natuurwetenschappers erkenden derhalve de verdiensten die 

Boltzmann de fysica met zijn theorieën had geleverd, niettegenstaande het feit dat hij tot 

aan zijn dood in 1906 moeite zou blijven houden collega’s van zijn bevindingen te 

overtuigen. 

 

Ehrenfests verdere studieverloop 

Op de Technische Hochschule raakte Ehrenfest bevriend met Hans Hahn en Heinrich Tietze, 

twee studenten van ongeveer zijn leeftijd. Hij behield het contact met Herglotz, die 

wiskunde en astronomie was gaan studeren aan de Weense universiteit. Gevieren 

onderhielden ze een sterke vriendschap en discussieerden ze vaak over wiskundige 

problemen, een methode die Ehrenfest zijn verdere professionele leven met enthousiasme 

zou blijven omarmen.37 Het contact bleef ook bestaan toen Ehrenfest na vier semesters in 

Wenen te hebben gestudeerd vanaf het Wintersemester 1901 zijn studie voortzette in 

Göttingen. Boltzmann was al een jaar eerder vertrokken uit Wenen en doceerde tot zijn 

terugkeer in 1902 in Leipzig. In Göttingen zou Ehrenfest drie semesters studeren. Zijn 

oorspronkelijke keuze voor Göttingen, was hem ingegeven door de aanwezigheid van de 

jonge experimentalist en privaatdocent Johannes Stark aldaar. In Göttingen zelf 

aangekomen, merkte hij echter dat het met name aantrekkelijk zou zijn wiskunde te 

studeren, daar die faculteit geleid werd door de beroemde professoren Felix Klein en David 

Hilbert.38 

In de lente van 1903 bracht hij samen met medestudent Walter Ritz, die hij in 

Göttingen had leren kennen, een maand lang een bezoek aan Leiden. Daar ontmoette hij 

de beroemde fysicus Hendrik Antoon Lorentz, die een jaar eerder, samen met student 

Pieter Zeeman, de Nobelprijs had gekregen voor zijn wiskundige theorie van het elektron39. 

Via Lorentz’ colleges kwam Ehrenfest in aanraking met het onderzoek naar straling van 

zwarte lichamen. Hij begon zich in dit thema in te lezen, met name in Plancks bijdragen 

                                                 
36 Niels Bohr’s Times, 82. 
37 Paul Ehrenfest, 35. 
38 Ibidem, 41. 
39 Lorentz concludeerde aan de hand van een ontdekking van Zeeman, vervolgens het Zeeman-effect 
geheten, dat de lichtemissie van atomen veroorzaakt werd door periodiek bewegende deeltjes binnen het 
atoomverband. Deze deeltjes, met een negatieve lading, werden elektronen genoemd. 
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aan de theorievorming, en ontwikkelde een grote interesse voor het onderwerp. Daarnaast 

werd Ehrenfest in Leiden door Lorentz attent gemaakt op nieuwe werken van statisticus 

Willard Gibbs40 en van de destijds nog relatief onbekende Albert Einstein.41 

 

3. Een verboden huwelijk 

De inspirerende kanten aan Ehrenfests tijd in Göttingen zouden niet beperkt blijven tot 

het wetenschappelijke vlak. Hij leerde er ook zijn toekomstige vrouw kennen, de Russische 

Tatiana Afanasjeva. Meer dan drie jaar ouder dan Ehrenfest, had zij in St. Petersburg al een 

opleiding voltooid tot lerares wis- en natuurkunde en in datzelfde vakgebied gestudeerd aan 

de prestigieuze vrouwenuniversiteit van St. Petersburg. In 1902 was ze naar Göttingen 

gekomen om te studeren bij Klein en Hilbert, bij wie ook Ehrenfest studeerde. Zijn 

biograaf beschrijft hoe Ehrenfest met succes de regel aanvocht, die vrouwen uitsloot van 

een wekelijkse discussieclub voor wiskundestudenten. Dit gaf hem de eenvoudige 

mogelijkheid haar te ontmoeten, waarbij ze tot de conclusie kwamen dat ze bij hun 

compleet verschillende achtergronden tenminste één ding gemeen hadden. Dat was, in de 

woorden van Ehrenfests biograaf, de gedachte dat ‘mathematics and science were not just 

subjects to be studied, disciplines leading to a professional career: they were, rather, the 

center of [their] vigorous, exciting intellectual [lives]42. 

 De twee raakten bevriend en zelfs meer dan dat. Een liefde bloeide op die bestand 

bleek tegen Ehrenfest vertrek uit Göttingen na het Wintersemester dat begin 1903 eindigde. 

Na zijn één semester lange onderbreking van zijn studie, waarin hij zoals gezegd onder 

andere een bezoek bracht aan Leiden, voltooide hij zijn studie aan zijn oude Hochschule in 

Wenen en schreef aansluitend zijn dissertatie. Tatiana bleef in Göttingen, maar kwam in de 

zomer van 1904 ook naar Wenen om met haar net gepromoveerde vriend in het huwelijk te 

treden. 

 

De joodse kwestie  

Dit laatste bleek ter beider frustratie nog niet zo gemakkelijk. Weliswaar hadden joden in 

1867 hun strijd voor een gelijkwaardig burgerschap gewonnen, maar niettemin was hun 

vrijheid dertig jaar later nog verre van optimaal.  
                                                 
40 Zijn laatste werk, Elementary Principles in Statistical Mechanics, verscheen in 1902 en introduceerde de term 
‘statistische mechanica’ in de natuurwetenschap. Gibbs overleed in april 1903. 
41 Paul Ehrenfest, 45-46. 
42 Ibidem, 42 en Eduard A. Tropp, Viktor Ya. Frenkel en Artur D. Chernin, Alexander A. Friedmann: the man 
who made the universe expand (Cambridge 1993) 34. 
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Nadat Bismarck in 1866 de Oostenrijkse-Pruisische oorlog in zeven weken in zijn 

voordeel had beslecht, was keizer Franz-Josef genoodzaakt een aantal ingrijpende 

hervormingen in zijn rijk door te voeren. Hij gaf toe aan de Hongaarse verlangens naar 

autonomie en realiseerde in 1867 de Ausgleich, waarmee het rijk een dubbelmonarchie werd, 

bestaande uit het Hongaarse koninkrijk en het Oostenrijkse keizerrijk. Daarnaast zorgde 

het in het zadel geworpen pro-Duitse liberale Burgerministerium voor een nieuwe grondwet, 

die in december 1867 van kracht ging. Daarin was een gelijkheidsbeginsel opgenomen, 

waarin onder andere voor de joden gelijkheid voor de wet en algemene burgerrechten 

werden gegarandeerd.43  

Die burgerrechten waren in hoofdzaak liberaal. Dat wil zeggen, de overheid voerde 

een strikte laisser-faire politiek, waarin de oude aristocratische bovenlaag niet meer expliciet 

werd bevoordeeld, maar waarin iedereen zelf zijn kansen kon creëren. Veel joden, die voor 

het eerst met een verregaande vrijheid werden geconfronteerd, grepen deze mogelijkheden 

vol overtuiging aan. Voorheen uitgesloten van de Oostenrijkse economie van de 

beschermde gilden, werden ze tot de personificatie van de liberale geest, werkzaam in 

industrie, handel en het bankwezen: 

 

‘Dem Juden war der Liberalismus mehr als eine politische Doctrin, ein bequemes 

Prinzip und eine populäre Tagesmeinung – er war sein geistiges Asyl, sein schützender 

Port nach tausendjähriger Heimatslosigkeit, die endliche Erfüllung der vergeblichen 

Sehnsucht seiner Ahnen, sein Freiheitsbrief nach einer Knechtschaft namenloser 

Härte und Schmach, seine Schutzgöttin, seine Herzenskönigin, welcher er diente mit 

der ganzen Glut seiner Seele, für die er stritt auf den Barrikaden und in den 

Volksversammlungen, in dem Parlament, in der Literatur und in der Tagespresse; 

ihretwegen ertrug er willig den Zorn der Mächtigen.’44 

 

Ofschoon voor de wet gelijk en als liberale middenklasse zeer succesvol, ontbrak het de 

joden in de praktijk nog steeds aan een gelijkwaardige maatschappelijke positie. Ze werden 

geweerd uit de bureaucratie, de diplomatie en de hogere juridische betrekkingen. Ze 

werden gediscrimineerd wat betreft gymnasiale en universitaire posities en het was voor 

hen verboden zich in het huwelijk met een christen te verbinden. Zelfs de liberale 

                                                 
43 The Jews of Vienna, 144-145; Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806-
1933 (Bonn 2002) 175-176 en Steven Beller, Wenen en de joden 1867-1938 (Amsterdam 1998; originele uitgave 
1989) 113. 
44 De Weense Rabbi Joseph S. Bloch, geciteerd in Wenen en de joden, 113-114 en noot 441. 
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Verfassungspartei trachtte het feit dat haar achterban voor het merendeel uit joden bestond 

zoveel mogelijk te negeren, waardoor de joodse gemeenschap in Oostenrijk zelfs uit die 

hoek geen bijstand hoefden te verwachten.45 

 Vanaf 1873 kreeg Oostenrijk, samen met de rest van Europa, te maken met een 

economische crisis, die zijn oorzaken had in de ontsluiting van nieuwe landbouwgebieden 

buiten Europa. Zowel de liberale regering als het laisser-faire kapitalisme werden door de om 

protectionisme roepende boerenbevolking als grote schuldigen aangewezen. Het katholi-

cisme keerde terug als ideologie, vooral bij de boeren en ambachtslieden ‘voor wie het 

liberalisme gelijkstond aan kapitalisme, en het kapitalisme gelijkstond aan jood’46. De joden 

stonden in hun ogen daarmee model voor de opgang van het modernisme, het verlies van 

traditionele waarden en sociale gemeenschappen. De crisis en de daarmee gepaard gaande 

beurskrach schaadde het aanzien van de liberalen enorm, maar het zou tot 1879 duren 

totdat de partij definitief het politieke veld moest ruimen, omdat ze niet in staat bleek 

adequaat te reageren op het fanatieke nationalisme dat binnen het rijk was ontstaan.47 

Het regeringsbewind dat daarop volgde bestond uit een coalitie van conservatieven, 

klerikalen en Tjechische en Slowaakse nationalisten, die het liberale beleid weer begon terug 

te draaien. In deze tijd maakten verschillende nieuwe maatschappelijke groeperingen hun 

opwachting – de antisemitische christelijk-socialen en pan-germanisten, socialisten en 

Slavische nationalisten. Voor de joden was het derhalve een illusie te geloven dat hun 

positie de komende tijd zou verbeteren. Dat was helemaal het geval toen de christelijk-

socialen het antisemitisme in Wenen tot politiek verhieven. Het was het enige bindmiddel 

dat de multinationale Weense bevolking kon verenigen in hun protest tegen de liberalen. 

De argumenten die antisemieten gebruikten gingen echter veel verder dan haar strijd tegen 

het liberalisme. Zo zouden Joden lichamelijk gedegenereerd zijn, en daarom ongeschikt 

voor zware arbeid. Ze zouden geen vrede kunnen bewaren, ook niet onder hun eigen 

gelederen.48 In 1895 werden de christelijk-socialen zelfs in de gemeenteraad gekozen en 

werd hun voorman, Karl Lueger, ondanks protesten van de keizer zelf, burgemeester.49  

Maar Oostenrijk was zeker geen uitzondering. Overal in Europa nam het 

                                                 
45 The Jews of Vienna, 148-149. 
46 Carl Schorske, Wenen in het fin de siècle. De crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst (2e druk; 
Amsterdam 1992) 122. 
47 The Jews of Vienna, 147. 
48 De twee voorbeelden komen uit een brief die PE aan zijn vrouw schreef naar aanleiding van een 
zionistische bijeenkomst die hij in 1910 in Wenen bijwoonde en waar deze voorbeelden werden genoemd als 
verwijten die de joden al tijden gemaakt werd, PE aan Tatiana Ehrenfest-Afanasjeva [TEA], 29-08-1910, 
EPC3, S3, 123. 
49 Wenen en de joden, 174-179 en Wenen in het fin de siècle, 27. 
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antisemitisme serieuze vormen aan. Naar aanleiding van de Dreyfus-affaire in Frankrijk, die 

de antisemitische sentimenten in Frankrijk tragisch blootlegde, grondde Theodor Herzl de 

zionistische beweging. Als journalist van de Neue Freie Presse, de krant van de Oostenrijkse 

joodse elite, deed hij verslag van de affaire, die diepe indruk op hem maakte. In 1896 

schreef hij het vlugschrift Der Judenstaat, waarin hij pleitte voor een vrije joodse staat. Een 

jaar later kwam het eerste zionistische congres in Basel bijeen, waarbij Palestina werd 

aangewezen als nationaal tehuis voor het joodse volk. Daarnaast werd de zionistische 

wereldorganisatie officieel opgericht.50 Ook Ehrenfest, die een ambivalente houding jegens 

zijn voormalige godsdienst behield, zou een aantal jaren later fanatiek zionistische 

bijeenkomsten bijwonen. Hij reageerde, ondanks zijn uittreding uit het jodendom, 

bijzonder geïnteresseerd op de ideeën voor een joodse staat en vond het de ideale oplossing 

voor de problemen waarmee ook hij zijn hele leven geconfronteerd werd.51   

 

Een uitgesproken echtpaar 

In 1904 bestonden die problemen voor Ehrenfest dus vooral uit de onmogelijkheid 

Tatiana, die een Russisch-orthodoxe achtergrond had, te huwen. De twee stonden voor een 

moeilijke keuze. Ofwel ze lieten hun relatie voor wat het was, ofwel ze distantieerden zich 

beide openlijk van hun godsdienst. Ze besloten voor de tweede mogelijkheid te kiezen, in 

de somber stemmende wetenschap dat hun buitenkerkelijkheid hun maatschappelijke 

positie ongetwijfeld zou aantasten. Uit de kerk treden was begin twintigste eeuw nog een 

marginaal verschijnsel en allerminst maatschappelijk aanvaard. Ehrenfest kon de wrange 

conclusie trekken dat de discriminatie jegens zijn persoon niet meer op grond van zijn 

joods-zijn zou plaatsvinden, maar voortaan door zijn buitenkerkelijke positie vervangen 

zou worden. Voor joden was het lastig, zo niet onmogelijk hoge maatschappelijke posities 

te verwerven, maar voor buitenkerkelijken niet minder. In Oostenrijk niet, maar ook niet in 

de de meeste andere Europese landen. Hun huwelijk werd evenwel op 21 december 1904 

voltrokken.52 

 De vraag dringt zich onvermijdelijk op, waarom de twee zichzelf in deze bijzonder 

hinderlijke positie dwongen. Ehrenfests biograaf Klein geeft hierop geen antwoord. 

Niettemin kunnen, met name van Ehrenfests zijde, een aantal verklaringen gegeven 

worden. Hun wederzijdse liefde zal ongetwijfeld de belangrijkste reden zijn geweest. Voorts 

                                                 
50 Wenen in het fin de siècle, 163-167. 
51 Zie bijvoorbeeld PE aan TEA, 29-08-1910, EPC3, S3, 123 en PE aan TEA, 1-9-1910, EPC3, S4, 141. 
52 Paul Ehrenfest, 50. 
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zijn het voornamelijk negatieve argumenten die Ehrenfest dreven. Dat wil zeggen, hij had 

niet veel redenen zijn joodse confessie te behouden. Een religieuze jood was hij nooit 

werkelijk geweest. Binnen de geseculariseerde familie Ehrenfest zorgde slechts zijn oma 

Sophie voor enige religieuze inbreng. Zijn ouders hadden hem niet religieus opgevoed en 

ook de katholieke wijk waar de familie woonde zal hem weinig geprikkeld hebben interesse 

voor zijn joodse achtergrond te ontwikkelen. In feite was Ehrenfest derhalve zijn hele leven 

als jood gestigmatiseerd, met alle negatieve gevolgen van dien, zonder dat hij zich zelf 

werkelijk met die karakterisering kon identificeren.53 

 Sterker nog, nooit zouden zijn joodse geloofsgenoten bij Ehrenfest in louter 

positief daglicht staan. Toen hij in de zomer van 1910 in Bad Kissingen een kuuroord 

bezocht, moest hij met pijn in het hart constateren dat ze hem hoofdzakelijk in negatief 

opzicht opvielen: 

 

‘Hier sind enorm viele Juden – deutsche, polnische(!) und russische – Die polnischen 

sind weitaus weniger fatal als die deutschen und russischen – die benehmen sich so 

ungemein unangenehm, dass ich ganz deprimiert bin: Kommt ein Russe hierher, so 

muss er sich leider nur zu leicht sagen können – na Gott sei Dank dass unsere 

barbarischen Ausnahmegesetze uns diese Leute vom Halse schaffen.’54 

 

En ook toen hij na die kuur met zijn Petersburgse vriend en collega Abram Fedorovitsj 

Joffe een bezoek bracht aan Wenen, was hij haast verheugd dat hij hem eindelijk de lastige, 

want volgens hem niet eenzijdige, antisemitische kwestie in werkelijkheid kon tonen: 

 

‘Sehr lehrreich wird mir sein gerade mit Joffe zusammen nach Wien u[nd] Boskowit[z] 

zu fahren – denn er wollte mir nie die Antisemitismus-Schilderungen und vor allem 

die Schilderungen derjenigen Zustände die ihn rechtfertigen glauben – Nun werden die ihn 

einmal alles ad oculus demonstrieren mag er mir dann die Geschichte zurecht-

philosophieren!’ [mijn cursivering]55 

 

Van Tatiana’s kant is hun dramatische stap wellicht moeilijker te begrijpen. Zij riskeerde 

een levenslange ballingschap, daar Rusland behoudend was in het toelaten van 

buitenkerkelijken binnen zijn grenzen. Toen het pasgetrouwde echtpaar in het voorjaar van 

                                                 
53 Ibidem, 25, 50. 
54 PE aan TEA, 26-08-1910, EPC3, S3, 120. 
55 Ibidem. 
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1905 een kort bezoek wilde brengen aan haar vaderland, kon Tatiana de Russische consul 

in Wenen er echter van overtuigen dat de twee geen bedreiging voor het tsaristische 

Rusland zouden vormen. Dat ze vervolgens een visum kregen en zij haar geboorteland en 

familie kon weerzien, moest voor Tatiana een behoorlijke opluchting geweest zijn – te meer 

daar het haar de zekerheid gaf weer naar Rusland te kunnen emigreren, als ze dat mocht 

willen.56 

 

4. De aanzet tot een wetenschappelijke carrière 

Ondertussen had Ehrenfest als gezegd zijn studie afgesloten en had hij vanaf de zomer van 

1903 tot aan het voorjaar van 1904 aan zijn dissertatie gewerkt. Hij had daarvoor een 

klassiek mechanisch onderwerp gekozen, de beweging van vaste lichamen in vloeistoffen 

en de mechanica van Hertz. Ehrenfest liet zien dat het mogelijk was met behulp van de 

mechanische methoden van Heinrich Hertz (die rond 1890 beroemd was geworden door 

zijn ontdekking van de elektromagnetische of radiostralen) de vergelijkingen van de 

beweging van vaste stoffen in vloeistoffen af te leiden. Ofschoon geen wereldschokkende 

dissertatie, toonde Ehrenfest hiermee zijn vermogen onderzoek te doen in de theoretische 

natuurkunde. Zijn promotor Boltzmann toonde zich tevreden en zorgde er daarmee voor 

dat hem eind juni 1904 de doctorstitel verleend werd. De kritische Ehrenfest kon zich 

evenwel zelf nooit volledig vinden in zijn resultaat en besloot zijn dissertatie niet te 

publiceren.57 

 Ehrenfest was met zijn proefschrift op vertrouwd gebied gebleven. De klassieke 

mechanica stond als fundament onder de natuurkunde nog steeds stevig in de grond, maar 

het zou niet lang duren voordat deze positie definitief aan het wankelen kwam. In feite 

betrof het een proces dat in het jaar dat Ehrenfest promoveerde al gaande was en dat alles 

te maken had met Wiens stralingsformule en de onderzoeken die de jaren daarna op basis 

daarvan werden gevoerd. Veruit de belangrijkste naam die een rol speelde bij het onderzoek 

naar straling van zwarte lichamen was die van Max Planck. De Berlijnse natuurkundige en 

opvolger van Kirchhoff aldaar, leidde in het magische jaar 1900 al dan niet bedoeld een 

revolutie in de natuurwetenschappen in met zijn introductie van de quantum. 

  

 

                                                 
56 Paul Ehrenfest, 50. 
57 Ibidem, 48 en 53 en Paul Ehrenfest, ‘Die Bewegung von starrer Körper in Flüssigkeiten und die Mechanik 
von Hertz’, in: Martin J. Klein, Paul Ehrenfest. Collected scientific papers [CSPPE] (Amsterdam 1959) 3-75. 
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De revolutie van Planck 

Wien had in 1896 een provisorische verklaring gegeven voor Kirchhoffs stralingswet, die 

ook na experimenten stand hield. Dat wil zeggen, gedeeltelijk stand hield. In oktober 1900 

namelijk hadden de onderzoekers Ferdinand Kurlbaum en Heinrich Rubens van de 

Physikalisch Technische Reichsanstalt in Berlijn ontdekt dat Wiens stralingsformule weliswaar 

opging bij hoge frequenties en lage temperaturen, maar niet bij lage frequenties en hoge 

temperaturen, een gegeven dat zoals gezegd al veel eerder uit statistisch mechanische 

berekeningen geconcludeerd had kunnen worden. De stralingsintensiteit zou zich in dat 

laatste geval verhouden tot de temperatuur, in plaats van tot Wiens exponent. In formule 

gevat zou dit resultaat vijf jaar later bekend worden als de Wet van Rayleigh-Jeans. Deze 

wet kampte uiteraar met omgekeerde probleem als Wiens stralingsformule: ze ging niet op 

voor hoge frequenties, waarvoor ze berekende dat de totale energie tot in het oneindige 

zou schieten. Naar een typering van Ehernfest in een artikel uit 1911, kreeg deze fout in de 

Wet van Rayleigh-Jeans later bekendheid onder de naam ‘ultraviolette catastrofe’.58 

De Physikalisch Technische Reichsanstalt voerde onderzoeken als deze uit in opdracht 

van de gloeilampenindustrie, die immers gloeidraden nodig had die zoveel mogelijk 

zichtbaar licht en zo weinig mogelijk warmte uitstraalden. Het was als nationaal 

meetinstituut het best uitgeruste laboratorium waarover Duitsland beschikte. Maar een 

oplossing voor het probleem waar ze zich nu mee geconfronteerd zagen, liet vooralsnog op 

zich wachten.59 

 Tijdens een bezoek aan Planck, deelde Rubens hem in zijn nieuwe vindingen. 

Planck, die al veel langer onderzoek deed naar deze materie, en eerder dat jaar een afleiding 

van Wiens formule uit de tweede hoofdwet van de thermodynamica had gegeven, liet zich 

door de uitdaging meeslepen om de twee tegengestelde formules tot één stralingswet te 

combineren. En daar slaagde hij in, zoals het verhaal gaat diezelfde avond nog. Nadat hij 

van Rubens te horen kreeg dat zijn formule voor het hele stralingsspectrum overeenstemde 

met de experimentele resultaten, maakte hij haar twee weken later openbaar.60 Maar 

tevreden was hij nog niet, want zijn formule was naar eigen zeggen een gelukkige vondst en 

behoefte zijns inziens beslist nog een theoretische onderbouwing: 

 

                                                 
58 Paul Ehrenfest, ‘Welche Züge der Lichtquantenhypothese spielen in der Theorie der Wärmestrahlung eine 
wesentliche Rolle?’, in: CSPPE, 92. 
59 Niels Bohr’s Times, 84-85; Dirk van Delft, ‘Zwart licht’, NRC Handelsblad, 16 december (2000) 47 en ‘De 
herschepping van de natuurkunde’, 24-25. 
60 ‘Zwart licht’, 47 en Niels Bohr’s Times, 85. 
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‘Aber selbst wenn man ihre absolut genaue Gültigkeit voraussetzt, würde die 

Strahlungsformel lediglich in der Bedeutung eines glücklich erratenen Gesetzes doch 

nur eine formale Bedeutung besitzen. Darum war ich von dem Tage ihrer Aufstellung 

an mit der Aufgabe beschäftigt, ihr einen wirklichen physikalischen Sinn zu 

verleihen’61. 

 

Die onderbouwing vond hij bij de door hem verfoeide statistische mechanica van 

Boltzmann. Planck had altijd geloofd in de onomkeerbare processen van de 

thermodynamica, maar moest noodgedwongen zijn visie herzien. Hij ontkwam er niet aan 

een zwart lichaam op te vatten als een verzameling trillende ladingen (resonanten), zodat 

Boltzmanns statistiek erop van toepassing was. Daartoe herinterpreteerde hij Boltzmanns 

leer van de entropie overigens zodanig, dat zijn nieuwe uitleg ervan, S = klogW, waarbij S 

voor de mate van entropie staat, W voor de zogenoemde grofkorrelige waarschijnlijkheid 

en k voor de constante van Boltzmann, sindsdien de standaardvorm voor Boltzmanns 

vergelijking geworden is. Ook introduceerde Planck hiermee de belangrijke constante van 

Boltzmann.62 

 Deze aanpak dwong Planck ertoe zijn trillende ladingen op te vatten als ‘energie-

elementen’. Gevolg daarvan was dat hij de energie van zijn zwarte lichaam slechts met vaste 

hoeveelheden kon laten toe- of afnemen. Het opnemen of uitzenden van straling 

geschiedde zodoende dus in energiebrokjes met een zekere grootte ε. In het uiteindelijke 

resultaat verwachtte Planck de grootte van een dergelijk energiebrokje, conform de 

klassieke leer, naar nul te laten gaan. De klassieke natuurkunde leerde immers dat energie 

een coninue grootheid was, die in elke willekeurige hoeveelheid kon worden uitgewisseld 

en niet slechts discontinu in pakketjes. Om nu in overeenstemming te blijven met zijn 

stralingsformule moest hij ε evenredig maken aan de trillingsfrequentie van de 

stralingsbron, volgens de formule ε = hv. De constante h, die Planck hierbij 

noodgedwongen invoerde, noemde hij de quantum van actie (met een later berekende 

waarde van circa 0,66 x 10-33 jouleseconde). Om de energie ten slotte continu te maken, zou 

hij h gelijk moeten stellen aan 0. Maar dat zou een experimenteel onjuiste stralingsformule 

opleveren. Het zou deze tegenspraak tussen de heersende theorie (h = 0) en het 

experiment, waaraan Plancks formule voldeed (waarbij dus h ≠ 0) zijn, die natuurkundigen 

de komende decennia zou bezighouden, maar vooral ook in verschillende kampen zou 

                                                 
61 Max Planck, Wissenschaftliche Selbstbiograhpie (Leipzig 1948) 27. 
62 ‘Herschepping van de natuurkunde’, 25-26; ‘Zwart licht’, 47, Quantum Generations, 61 en Subtle is the lord, 64. 
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verdelen. In feite was de geboorte van de quantumtheorie voltooid, maar de overwinning 

van de oude common knowledge nog geenszins.63 

 

Bijdragen van een nieuwe generatie 

In 1905, het jaar waarin hij ook zijn speciale relativiteitstheorie zou verkondigen, leverde de 

jonge Albert Einstein een belangrijke bijdrage aan de quantumtheorie. Met behulp van 

Wiens verdelingswet en Boltzmanns statistische mechanica kwam hij in juni van dat jaar, 26 

jaar oud, tot de conclusie dat niet de energie van de stralingsbron gequantiseerd moest 

worden, maar de elektromagnetische straling zélf. Licht werd in die tijd algemeen 

beschouwd als een zich door de ether verplaatsend golfverschijnsel, maar Einstein ging 

zover te beweren dat licht gezien kon worden als opgebouwd uit quanta. Dit was een veel 

radicalere hypothese dan die Planck vijf jaar eerder had geponeerd. Hij presenteerde zijn 

conclusies aanvankelijk derhalve als ‘heuristische zienswijze’, maar was zelf overtuigd van 

de realiteit van lichtquanta (sinds 1926 ‘fotonen’ genoemd). Het thema zou hem dan ook 

nog zeker zes jaar bezig blijven houden.64 

 Einstein kwam onafhankelijk van Planck tot zijn conclusie. Hij gebruikte Plancks 

formule in zijn artikel van 1905 wel, maar kwam via een geheel andere weg tot zijn 

conclusies. Aangezien hij daarnaast veel meer overtuigd was van de quantumtheorie dan 

Planck (die zijn introductie van de quantum aanvankelijk toch als zwaktebod had 

beschouwd), zien de meeste wetenschapshistorici Einstein als de ‘eigenlijke’ ontdekker van 

de quantum. De Deense historicus en fysicus Helge Kragh schrijft dat ‘[t]here is much 

truth in the claim that quantum theory started in earnest only in 1905, with Einstein’s 

works’65. Extremer is de positie van de Amerikaan Thomas Kuhn, die in zijn Black-Body 

Theory and the Quantum Discontinuity 1894-1912 de stelling poneert dat Planck in 1900 

geenszins de revolutionaire consequenties van zijn introductie van de quantum doorzag. 

Zijns inziens was Einstein de eerste die dat wel deed.66 In een artikel dat hij in het voorjaar 

van 1906 in Annalen der Physik publiceerde, schreef Einstein dat Planck in wezen impliciet 

gebruik had gemaakt van zíjn ontdekkingen uit 1905 (en daarmee afscheid had genomen 

van de klassieke mechanica): 

 

‘Wir müssen daher folgenden Satz als der Planckschen Theorie der Strahlung 
                                                 
63 ‘Herschepping van de natuurkunde’, 26 en Niels Bohr’s Times, 85. 
64 ‘Herschepping van de natuurkunde’, 26 en Quantum Generations, 67. 
65 Quantum Generations, 66. 
66 Black-body theory, ix, 170. 
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zugrunde liegend ansehen: Die energie eines Elementarresonators kann nur Werte 

annehmen, die ganzzahlige Vielfache von (R/N)βv [waarbij β een constante is, PH] 

sind; die Energie eines Resonators ändert sich durch Absorption und Emission 

sprungweise, und zwar um ein ganzzahliges Vielfache von (R/N)βv.’67 

 

De tweede die de revolutie van de quantum erkende was naar Kuhns zeggen de jonge 

Weense natuurkundige Paul Ehrenfest. Einsteins ontdekkingen leunden op onderzoek 

waarmee hij al in 1902 was begonnen en dat niet gebaseerd was op Plancks artikel uit 1900, 

maar op natuurverschijnselen zelf. Ehrenfests artikel uit de zomer van 1906 was om die 

reden minder schokkend, daar het een expliciete uitwerking was van Plancks resultaten.68 

Op basis van onderzoek naar Ehrenfests aantekeningen liet Kuhn zien dat Ehrenfest zich 

op dat moment al zeker een half jaar het hoofd over deze materie brak, nadat hij er tijdens 

zijn bezoek aan Lorentz in 1903 op was gewezen.69  

 Al in 1905 had Ehrenfest, één jaar jonger dan Einstein, een analyse gegeven van 

Plancks nieuwe stralingswet, ‘Über die physikalischen Voraussetzungen der Planck’schen 

Theorie der irreversiblen Strahlungsvorgänge’, die hij gebruikte voor zijn artikel van 1906. 

Hij toonde daarin aan dat Planck bij gebruikmaking van zijn resonanten aanvullende 

hypothesen had gebruikt, op een dusdanige wijze dat Plancks conclusies duidelijk 

verschilden van de geaccepteerde principes binnen de statistische mechanica. Om tot 

Plancks resultaten te komen, zo beargumenteerde Ehrenfest, zouden verschillende 

variabelen in hun waarden begrensd moeten worden. De energiewaarde van elke 

stralingsbron zou bijvoorbeeld beperkt moeten blijven tot volledige meervouden van het 

energie-element hv. Daarmee doorzag Ehrenfest eerder dan Planck zelf de consequenties 

van zijn stralingswet van 1900.70 

 Zijn dissertatie van 1904 had daarmee voor Ehrenfest meteen zijn laatste wapenfeit 

betekent in de klassieke mechanica. Voortaan zou hij zich toeleggen op de meer eigentijdse 

problemen van de natuurkunde, zoals statistische mechanica, thermodynamica, quantum-

theorie en de relativiteitstheorie. Met zijn artikel van 1906 en vooral de gedachte die 

                                                 
67 Albert Einstein, ‘Zur Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption’, in: John Stachel, ed., The collected 
papers of Albert Einstein. Volume 2: the Swiss years: writings, 1900-1909 (Princeton 1989) 353. Zie ook Black-body 
theory, 170. 
68 Paul Ehrenfest, ‘Zur Planckschen Strahlungstheorie’, in: CSPPE, 120-124. 
69 Black-body theory, 152-158. 
70 Ibidem, 143 (zie voor een uitgebreide analyse van Ehrenfests beide artikelen, met behulp van diens 
wetenschappelijke aantekeningen de bladzijden 152-169) en Jagdish Mehra en Helmut Rechenberg, The 
Historical Development of Quantum Theory, volume 1, part 1: The Quantum Theory of Planck, Einstein, Bohr and 
Sommerfeld: Its Foundation and the Rise of Its Difficulties 1900-1925 (New York, Heidelberg en Berlijn 1982) 95-96. 
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daarachter zat, bevond Ehrenfest zich als het ware midden in een paradigmawissel, een 

begrip dat veelzeggend genoeg van diezelfde Thomas Kuhn stamt.71 Binnen de natuur-

wetenschappen was zich een ‘revolutie’ bezig te voltrekken, die zich paradoxalerwijze niet 

met één slag voltrok. De denkomslag die de fysici moesten maken in de overgang van de 

klassieke natuurkunde naar de quantumtheorie kostte veel tijd. Zelfs Einstein, toch één van 

de wegbereiders, zo niet dé wegbereider van de quantumtheorie, werd in 1913 nog vaderlijk 

de les gelezen door Planck zelf, vanwege zijn ‘vergissing’ met zijn lichtquantum-hypothese 

van 190572. Onderzoek moest uitwijzen dat fysici als Einstein en Ehrenfest, die geloofden 

in de revolutie van de quantumtheorie, de toekomst hadden. Zeker tot 1912 zou het duren 

voordat hierover binnen de kleine wereld van theoretisch natuurkundigen enige consensus 

bestond. Dat was in belangrijke mate te danken aan de bijdragen van de Leidse theoreticus 

Hendrik Antoon Lorentz, die in de jaren tussen 1906 en 1912 één van de grootste 

pleitbezorgers voor de quantumtheorie werd.73 

 

5. Op zoek naar een toekomst 

Göttingen 

Tatiana was in 1904 verhuisd naar Wenen om daar met haar aanstaande in het huwelijk te 

treden. Ehrenfest hoopte na zijn promotie op een aanstelling, maar moest daar vooralsnog 

op wachten. Met hun bescheiden geërfde vermogen konden ze echter rondkomen, zelfs 

toen in oktober 1905 hun eerste dochter Tatiana geboren werd. Ehrenfest baseerde zijn 

onderzoek in die dagen zoals gezegd hoofdzakelijk op de stralingsleer van Planck en de 

statistische mechanica van Boltzmann, bij wie hij ook colleges bleef bezoeken. Vaak werkte 

het jonge echtpaar samen, ofschoon Tatiana haar eigen specialisaties vond in meer 

mathematisch onderzoek. Hun eerste gezamenlijke wetenschappelijke resultaat bestond uit 

een kritische analyse van de statistische mechanica van Gibbs, waarbij ze een fundamentele 

fout in diens gedachtengang onder de aandacht brachten.74 Maar ook zonder de 

medewerking van zijn echtgenote beleefde Ehrenfest productieve dagen. Naast de eerder 

genoemde artikelen liet hij er in het eerste halfjaar van 1906 nog drie publiceren, waaronder 

zijn eerste publicaties in het Physikalische Zeitschrift en in het vooraanstaande Duitse 

                                                 
71 Zie: The structure of Scientific Revolutions. 
72 Quantum Generations, 68. 
73 Black-body theory, 144. 
74 Paul en Tatiana Ehrenfest, ‘Bemerkung zur Theorie der Entropiezunahme in der “Statistischen Mechanik” 
von W. Gibbs’, in: CSPPE, 107-116. 
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tijdschrift voor fysica Annalen der Physik.75 

 Wenen beviel nochtans zowel Ehrenfest als zijn vrouw maar in beperkte mate. Hun 

maatschappelijke positie had zich met hun huwelijk niet bepaald verbeterd. En ofschoon 

zijn joodse verleden danwel de buitenkerkelijke staat van hem en zijn echtgenote in Wenen 

een eenvoudige aanleiding voor discriminatie vormde, zag Ehrenfest met zijn Oostenrijkse 

doctorstitel zelfs nog wel kansen op een habilitatie in Wenen of daarbuiten. Maar ook het 

dagelijkse leven moet voor de twee geen onverdeeld genoegen zijn geweest, als Ehrenfest 

zijn tijd in Wenen later in duidelijke bewoordingen omschrijft met: ‘Ja selbst – so lächerlich 

es klingen mag – bei einem mehrwöchentlichen Aufenthalt unter der Fischerbevölkerung 

von Schiermonnikoog [in de zomer van 1903, PH] fühlte ich mich sehr rasch mehr 

heimisch, als ich es in Wien könnte’76. Uiteindelijk was evenwel vooral het feit dat Tatiana 

het niet meer uithield in de grote stad reden voor de familie om te verhuizen.77 Göttingen 

was daarbij een logische plek van bestemming, aangezien Tatiana daar twee jaar gestudeerd 

had en ook Ehrenfest goede herinneringen aan zijn tijd daar overgehouden had. 

Voor aanvang van het Wintersemester in oktober 1906 vestigde de familie Ehrenfest 

zich derhalve in de midden-Duitse stad. Hun aankomst daar werd aan de ene kant verblijd 

door hun weerzien met Gustav Herglotz, aan de andere kant opgeschrikt door de 

plotselinge dood van Boltzmann. Ehrenfests promotor had zich begin september van het 

leven beroofd, klaarblijkelijk omdat zijn uit de wetenschap voortkomende frustraties en 

ergernissen zijn geestesgesteldheid ernstig hadden aangetast. Het feit dat Boltzmann later, 

maar ook al tijdens zijn leven geëerd werd als een van de grootste wetenschappers van zijn 

tijd, vormde een opvallende discrepantie met het feit dat hij persoonlijk aan een serieuze 

zenuwzwakte leed.78 

Ofschoon hun relatie in de voorgaande jaren het wetenschappelijke zelden 

oversteeg, had Ehrenfest de wending die hij aan zijn studie had gegeven en de richting 

waarin hij zijn carrière vervolgens vormgaf, bovenal aan zijn docent en promotor te 

danken. In het pas opgerichte studententijdschrift Mathematisch-Naturwissenschaftliche Blätter 

schreef hij daarom een bijzonder in memoriam. Om die reden bijzonder, omdat het vijf 

pagina’s tellende artikel gespeend bleef van enige persoonlijk commentaar, maar des te 

                                                 
75 CSPPE, 88-124; Paul Ehrenfest, 50-52 en Quantum Generations, 20-21. 
76 PE aan Hendrik Antoon Lorentz [HAL], 19 mei 1912, Rijksarchief Noord-Holland [RNH], Archief HAL. 
77 Ehrenfest brengt in een brief uit 1908 zijn oude studievriend Heinrich Tietze op de hoogte van zijn laatste 
levensjaren, waarbij hij aangeeft waarom hij bij zijn vertrek uit Göttingen in 1907 niet besloot terug te keren 
naar Wenen: ‘Wenn ich schließlich doch nicht nach Wien ging so geschah es deshalb, weil das meine Frau 
wirklich nicht ausgehalten hätte’, PE aan Tietze, ongedateerd, ESC9, S9, 356. 
78 Ludwig Boltzmann, 29-33. 
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treffender de wetenschappelijke bijdragen van zijn leermeester beschreef.79 

 Hun verblijf in Göttingen leek aanvankelijk veelbelovend. Ze keerden terug in hun 

oude vriendenkring en hernieuwden het contact met hun oude docenten. Zijn oude 

professor Felix Klein bood Ehrenfest vervolgens aan een voordracht te verzorgen voor 

zijn wiskundig colloquium. Ehrenfest koos daarvoor een onderwerp waarover hij en zijn 

vrouw kort daarvoor een artikel gepubliceerd hadden in dezelfde Mathematisch-

Naturwissenschaftliche Blätter en dat tot doel had de problemen die naar aanleiding van 

Boltzmanns statistiek konden rijzen, op een eenvoudige manier op te lossen. Daartoe had 

Ehrenfest een model bedacht, waarmee hij op een eenvoudige manier duidelijk kon maken 

hoe entropie eigenlijk in zijn werk ging. Ook één van zijn latere Leidse studenten, Hendrik 

Casimir, herinnerde zich jaren later nog goed hoe Ehrenfest deze problematiek voor zijn 

studenten pleegde begrijpelijk te maken: 

 

‘Als inleiding tot de statistische mechanica behandelde hij het hond-vlo model. Twee 

honden zitten dicht bij elkaar en hebben veel vlooien. Gemiddeld zal elke hond zowat 

de helft van het totale aantal hebben, maar er zullen fluctuaties optreden. Als we alle 

vlooien vangen en ze allemaal uitzetten op een van de honden, dan zal het aantal 

vlooien op die hond ongeveer exponentieel afnemen totdat het evenwicht weer is 

bereikt’80. 

 

Deze methode, om de nieuwe en relatief ingewikkelde stof te vatten in eenvoudige 

voorbeelden, had Boltzmann hem geleerd en zou zijn verdere docerende leven bij 

Ehrenfest hoog in het vaandel blijven staan.81 

 De voordracht bleef niet onopgemerkt. Op basis van Ehrenfests uitzonderlijke 

beheersing van de statistische mechanica van Boltzmann, besloot Klein hem te vragen een 

artikel te leveren voor de zeer prestigieuze Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften. 

Klein, zelf een van de redacteuren van de Encyklopädie, had eerder Boltzmann zelf gevraagd 

voor een bijdrage over statistische mechanica. Ehrenfest kwam, na diens tragische 

overlijden, op een geschikt moment in beeld. Samen met zijn vrouw begon hij aan de 

onderneming die hem zeker drie jaar zou kosten en uiteindelijk pas in 1912 het licht zag, 
                                                 
79 Paul Ehrenfest, 78. 
80 Het toeval van de werkelijkheid, 85. 
81 In zijn in memoriam roemt Ehrenfest Boltzmann om deze gave: ‘Dieser Zug macht Boltzmanns 
Ausführungen ungemein lebendig: Die Art der Durchführung des Beispiels, das bei äußerster Einfachheit 
immer schon alle charakteristischen Züge des großen Problems aufweist, verschafft einen Einblick in alle die 
mühselige Arbeit, die diese immense Phantasie zu leisten hatte, ehe sie zu den umfassenden Resultaten 
durchdrang.’ Uit: ‘Ludwig Boltzmann. †’, in: CSPPE, 135. 
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maar niettemin wel beslissend zou zijn voor zijn carrière.82 

  

St. Petersburg 

Na Wenen was Göttingen voor Ehrenfest een verademing. Toch zou er bij hem ook hier 

na verloop van tijd een zekere teleurstelling in sluipen, toen hij ondanks de veelbelovende 

eerste maanden ook hier niet op een vaste aanstelling bleek te kunnen rekenen. Ehrenfest 

had gehoopt zich aan de Göttinger universiteit te kunnen habiliteren. Hij was weliswaar in 

het bezit van een doctorstitel, maar een werkelijke carrière kon hij eerst met een habilitatie 

aan een universiteit aanvangen. Een habilitatie in de Duitstalige landen was niet alleen, 

eerder dan een dissertatie, vergelijkbaar met een proefschrift in Nederland, tevens zou hij 

zich ermee van een tijdelijke aanstelling verzekeren. Die kans werd hem echter niet 

geboden. 

Toen hem na bijna een jaar nog steeds niemand tegemoet kwam bij het vinden van 

een betrekking, maakte de familie zich op voor wederom een verhuizing. Biograaf Klein 

betoogt dat Ehrenfest zijn echtgenote al bij hun huwelijk had beloofd naar haar vaderland 

te emigreren zodra ze daar behoefte aan had.83 Tatiana had ook in Göttingen erg veel 

moeite te aarden, ondanks haar vertrouwdheid met de stad. Gezien de lof waarmee ze met 

haar echtgenoot over de Russische mentaliteit sprak – dat ging zelfs zo ver dat Ehrenfest 

de sympathie die hij voor ‘de Russische ziel’ meende te voelen later wel eens als reden 

aandroeg waarom ze naar St. Petersburg waren verhuisd84 – scheen ze die in Duitsland of 

Oostenrijk toch te missen. Wellicht was dat een van de zwaarder wegende redenen dat ze 

terugverlangde naar Rusland, daar ze zich zowel in Wenen als in Göttingen niet thuis kon 

voelen.  

Toen ze de mogelijkheid kreeg in St. Petersburg haar oude baan als wiskunde-

onderwijzeres terug te krijgen, besloot ze haar ‘troef’ uit te spelen. Ehrenfest zelf schrok 

blijkbaar van zijn oude belofte, want zijn reactie op Tatiana’s wens was niet onverdeeld 

enthousiast. Hij had lang gehoopt in Göttingen zijn carrière van de grond te krijgen en een 

tijd lang zag het daar ook naar uit. In elk geval voelde hij zich er thuis, in een kring van 

goede vrienden en vooraanstaande wetenschappers. Dat hij op professioneel vlak 

desondanks nauwelijks iets van de grond kreeg, betreurde hij dan ook zeer. Toch was het 

voor hem geen reden om direct de duistere stap te zetten naar Rusland. Hij had immers 
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geen reden om aan te nemen dat het hem daar minder moeite zou kosten een aanstelling te 

verwerven. In tegendeel, hij was op de hoogte van de praktische onmogelijkheid voor 

mensen in zijn positie een universitaire carrière op te starten in St. Petersburg. Daarnaast 

zou hun emigratie voor hem betekenen dat hij zou verdwijnen naar een natuur-

wetenschappelijke uithoek van Europa, waar het hem bijzonder veel moeite zou kosten zijn 

broze contacten in de natuurkundige wereld niet te verliezen.85 

 In de zomer van 1907 ging Ehrenfest een aantal keren op reis om in Duitsland en 

Oostenrijk vrienden en collega’s te bezoeken. Hij worstelde hevig met de vraag of hij moest 

toegeven aan de wens van zijn vrouw, danwel toch nog wat moeite moest doen in 

vertrouwder gebied een betrekking te regelen. Toen hij onderweg was naar Tübingen en 

vervolgens naar München liet hij zijn echtgenote aan de ene kant haast hoogmoedig weten 

dat ze ‘keine Angst zu haben [brauchst], dass ich mich in München binde und Dein 

Petersburger Träumli [‘droompje’, PH] nicht in Erfüllung geht’, terwijl hij aan de andere 

kant openlijk met de gedachten speelde zich in een van beide steden te habiliteren. Het zal 

Tatiana dan waarschijnlijk ook niet betreurd hebben dat hij daar nadien gedesillusioneerd 

vandaan kwam. Met name Tübingen deed hem inzien dat het moderne, geïndividualiseerde 

leven in één van de Duitse steden blijkbaar niets was voor hen beiden: 

 

‘Aber wenn Dir Göttingen ebenso wüst schmeckt wie mir Tübingen, dann ist es sehr 

sehr böse. Denn ich weiß keinen anderen Vergleich als diesen: Man lebt in Tausend 

Verbindungen mit vielen, vielen. Eine Art violetter Tod verwandelt alle ringsum bis 

auf zwei drei in Automaten die sich bewegen und drehen wie richtige Menschen aber 

Du weißt es dass sie keine Seele haben und nun irrst Du angstvoll mit dem kleinen 

Rest zwischen den Automaten herum. Wenn Du einigermaßen gleiche Empfindungen 

in Göttingen erlebst so weiß ich wirklich nicht was da noch übrig bleibt als nach 

Petersburg zu gehen, wenn man uns nimmt.’86 

 

Maar meer dan dat raakte Ehrenfest tijdens zijn bezoek aan Tübingen het naïeve besef 

kwijt waarmee hij Wenen verliet, dat buiten die stad de wereld veel mooier en 

rechtvaardiger zou zijn en ze meer tegemoet zou komen aan zijn verlangens. Nadat hem 

was meegedeeld dat zijn kansen op habilitatie ook in München wel eens buitengewoon 

gering zouden kunnen zijn, wederom door het altijd terugkerende antisemitisme, besefte hij 

dat zijn gedroomde wetenschappelijke loopbaan op deze manier wel eens langzaamaan in 
                                                 
85 PE aan Tietze, ongedateerd, ESC9, S9, 356 en Quantum Generations, 14. 
86 PE aan TEA, ongedateerd (na 29-06-1907), EPC3, S1, 31. 
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duigen kon vallen. Al besefte hij ook dat hij het met zijn keuzes en zijn ideaalbeelden ook 

zichzelf niet gemakkelijker maakte: 

 

‘Das hieße dass ich mir nur in Oesterreich habilitieren könnte – Es sind das sehr böse 

Dinge – Also vielleicht nur Oesterreich oder Petersburg. Und wenn wir selbst dort 

wohnen dürfen – eine Anstellung ist für mich dort sicher nur außerhalb der 

Universität möglich. Nun weiß Gott was werden soll – ohne viel gesehen zu haben, 

habe ich auf diesem kleinen Ausflug nach Tübingen einmal knapp vor der Nase die 

Grenzen vorgefunden auf die ich eingeengt bin, wo ich noch kurz vorher die Illusion 

hatte, dass mir die ganze Welt offen steht. In Tübingen habe ich erst bemerkt wie 

anspruchsvoll ich bin.87 

 

Wat Ehrenfest tenslotte deed besluiten zijn vrouw toch te volgen naar haar vaderland, werd 

hem dan ook met name ingegeven door niet-wetenschappelijke beweegredenen. 

Ontgoocheld als hij was met zijn situatie in Duitsland, speelde het avontuur dat hij 

tegemoet zou gaan een duidelijke rol, evenals de verwachting die hij zogezegd had dat de 

Russische mentaliteit in vergelijking met de Duitse of Oostenrijkse een verademing zou 

zijn. Maar bovenal speelde mee dat hij Tatiana zo de kans kon gunnen terug te keren naar 

haar geboorteland, haar ‘Heimat’. Voor zichzelf besefte hij niet werkelijk wat het betekende 

om een ‘Heimat’ te hebben, aangezien hij zich in Wenen nooit thuis had leren voelen. Hij 

wist ook dat hem dat zeer speet en wilde niets liever dan zijn kind een dergelijke 

‘Heimatslosigkeit’ besparen.88 Een laatste bezoek aan zijn eigen vaderstad rond half 

augustus sterkte hem definitief in deze mening: 

 

‘Ich bin mit vielen Vergnügen ein paar Tage hier – es ist mir lieb sie alle 

wiederzusehen. Aber wenn es mir je an sicherheit gefehlt haben sollte ob es gut ist in 

Deine Heimat zu gehen – habe ich erst meine “Heimat” vor der Nase so bin ich 

plötzlich ganz sicher.’89 

 

Wellicht in de hoop op deze manier ook voor zichzelf een ‘Heimat’ te verwerven, vertrok 

het echtpaar en hun jonge dochtertje aan het eind van de zomer van 1907 naar de hoofstad 

van het Russische tsarenrijk. Voor Tatiana betekende het de rust van haar vaderland en van 
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een vaste baan. Voor Ehrenfest een risicovol avontuur, maar ook de onbedoelde 

mogelijkheid zichzelf definitief buitenspel te zetten in juist datgene waar hij voor leefde, de 

natuurwetenschap. 

 

6. Ehrenfest en het modernisme 

De tijd waarin Ehrenfest leefde wordt veelal gekenschetst als bijzonder dynamisch. Het 

eind van de negentiende eeuw kenmerkte zich door een voortrazende industrialisatie, die 

gepaard ging met een enorme verstedelijking. Daarnaast waren professionele politiek 

partijen ontstaan, waardoor voorheen doorgaans stomme bevolkingsgroepen een stem 

kregen en voor emancipatie gingen strijden. Het christelijk geloof verloor haar centrale 

positie in de maatschappij, terwijl de Europese grootmachten tegelijkertijd hun macht en 

cultuur overal ter wereld expandeerden. Deze tijd van modernisering werd door socioloog 

Ferdinand Tönnies omschreven als de overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft.  

Dat is wat de ouders van Ehrenfest aan den lijve hebben moeten ondervonden, 

toen ze vanuit hun kleine dorpje in Moravië verhuisden naar de hoofdstad van het 

keizerrijk. Waar in kleine gemeenschappen het persoonlijk contact over het algemeen zeer 

groot was en mensen bijeen gehouden werden door banden met familie, dorp of kerk, 

dwong het leven in een wereldstad mensen andere – meest individualistische – 

mechanismen aan te wenden. Overigens waren het deze eigenschappen van 

onverschilligheid en egocentrisme die in de grote stad steeds algemener werden90, die 

Ehrenfest, ofschoon geboren en opgegroeid in Wenen zelf, na zijn laatste bezoek aan 

Tübingen deden inzien dat waar hij en zijn echtgenote naar terugverlangden in feite het 

geborgen leven van een pre-moderne gemeenschap was, die ze in St. Petersburg meenden 

te vinden. 

 Niettegenstaande het feit dat de negentiende eeuw de eeuw was van het 

onverzettelijke vooruitgangsgeloof dat tot aan de Eerste Wereldoorlog zou voortduren, riep 

de modernisering ook al vrij snel een geweldige tegenreactie op. In intellectuele kringen, 

maar ook daarbuiten kwam men in verzet tegen de overheersend negatieve ontwikkelingen. 

Die kwamen in hoofdzaak neer op het platte materialisme van de moderne cultuur, het 

onpersoonlijke en ongezonde leven in de grote stad en de techniek en bureaucratie als 

doelen op zichzelf in plaats van als middelen. Daarnaast had de moderne samenleving de 

opkomst ingeluid van een individualisme dat wantrouwend stond tegenover elke vorm van 
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normatieve instituties, als religie. Verschillende duidingen van de werkelijkheid verdrongen 

het coherente wereldbeeld van de godsdienst, wat door socioloog Max Weber treffend ‘de 

onttovering van de wereld’ werd genoemd. Een vanzelfsprekend publiek waardensysteem 

viel weg, zoals historicus Marvin Perry in zijn An Intellectual History of Modern Europe 

beschrijft: ‘individuals seemed strangers unto themselves, and life seemed devoid of an 

overriding purpose, a discoverable meaning.’91 

Het had tot gevolg dat mensen in toenemende mate zelf op zoek moesten gaan naar 

de zin van hun bestaan. In filosofische en literaire kringen werd de waardenvrijheid soms 

tot norm verheven, wat bijvoorbeeld uitmondde in het nihilisme en decadentisme van het 

fin-de-siècle. Maar in het alledaagse leven vormde de zoektocht naar een nieuwe ‘zin’ en 

nieuwe houvast in het leven een wezenlijk probleem. 

De harde natuurwetenschappen bleken nog enige houvast te bieden. De wetenschap 

had haar empirische en mathematische methoden op de wereld losgelaten en deze ontdaan 

van haar ‘zin’. Vervolgens bleek ze ook goed in staat de leemte op te vullen die de 

godsdienst had achtergelaten. Het aantal studenten aan technische hogescholen steeg vanaf 

eind negentiende eeuw enorm en de hogescholen zelf kregen de status van universiteit.92 

Ofschoon de wetenschap geen reële plaatsvervanger van religie kon zijn, omdat zij geen 

antwoord gaf op existentiële vragen, kon ze in die zin betekenis aan de wereld geven door 

haar mysteries te ontrafelen. Het rationalisme van de wetenschap kon de zekerheid geven 

die in veel andere sectoren van de maatschappij was weggevallen. 

 

Ehrenfest blijkt in dit verband een kind van zijn tijd. In zovele opzichten had hij reden zich 

ontheemd te voelen dat slechts zijn jonge gezin en de wetenschap zin aan zijn bestaan 

konden geven. In Wenen had hij zich nooit thuisgevoeld. Zijn hele leven kenmerkte zich 

door een gevoel van ‘Heimatlosigkeit’, zoals hij het zelf beschreef. Het vormde als het ware 

het fundament onder zijn hypochondrische gevoelens. Met het verlaten van de stad, liet hij 

vervolgens ook zijn complete familie achter. Bij zijn huwelijk verloor hij daarnaast zijn 

godsdienst. Hij was nooit een religieuze jood geweest, maar voelde niettemin een bewuste – 

en gedwongen – verbondenheid met zijn volksgenoten. Dat zou niet voorbijgaan toen hij 

eenmaal getrouwd was, maar andersom verloor hij op dat moment officieel het contact met 

zijn oude gemeenschap. Niet veel later verdween tenslotte zijn leermeester Boltzmann, die 

                                                 
91 Marvin Perry, An Intellectual History of Modern Europe (Boston enz. 1993) 348 en John Hedley Brooke, Science 
and Religion. Some Historical Perspectives (Cambridge 1991) 323. 
92 Quantum Generations, 18-19. 
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een zo grote rol had gespeeld in zijn professionele leven, maar ook juist degene die hem in 

de goede richting had kunnen helpen om een carrière op te bouwen. Met een referent als 

Boltzmann, een grootheid in de fysische wereld, had Ehrenfest zeker meer ingangen gehad 

om ergens een betrekking te bemachtigen. Die hulp viel met de dood van Boltzmann 

natuurlijk weg. Het feit dat hij als één van de eerste theoretisch natuurkundigen het belang 

van de quantumtheorie begon in te zien, hielp hem, met alle scepsis die de nieuwe theorie 

voorlopig nog zou blijven omgeven, evenmin. 

 Zowel Einstein als Ehrenfest plaatsten zich immers in een moedige maar 

afgezonderde positie door te stellen dat Plancks stralingswet een definitieve breuk vormde 

met de klassieke mechanica. Hun conclusies werden vooralsnog genegeerd, ofschoon 

langzaamaan experimenten en nieuwe theorieën zorg droegen voor een steeds verdere 

acceptatie dat de klassieke mechanica tekortschoot bij het verklaren van de verschillende 

stralingsformules. Lorentz leverde een belangrijke bijdrage door op een congres in Rome in 

1908 met betrekking tot de stralingswet van Rayleigh-Jeans de stelling te poneren dat deze 

inderdaad, ofschoon experimenteel bevestigd, wezenlijk in strijd was met de grondbe-

ginselen van de natuurkunde. Een jaar later waren Lorentz zelf, maar ook Planck en Wien 

ervan overtuigd dat stralingstheorie werkelijk de notie van quantum-discontinuïteit 

behoefte.93 

Dat steeds meer wetenschappers van deze overtuiging doordrongen raakten, 

bewijst het eerste Solvay-congres, dat in 1911 in Brussel gehouden werd en dat expliciet 

inging op de problemen die rezen rond de quantumtheorie, kinetische gastheorie en 

stralingsleer. Genoemd naar de bekostiger Ernest Solvay, een Belgische industrieel en 

filantroop met een interesse voor theoretische fysica, zouden de Solvay-congressen de 

komende twintig jaar de meest prestigieuze en wetenschappelijk de belangrijkste 

congressen vormen voor top-wetenschappers. De meest vooraanstaande Europese fysici, 

inclusief Einstein – maar zonder Ehrenfest – waren in 1911 aanwezig. Wezenlijke 

conclusies leverde het congres niet op, maar het had wel degelijk invloed in de denkomslag 

die zich vervolgens bij de meeste wetenschappers openbaarde. Tegen 1912 was de 

theoretisch fysische wereld overtuigd van de breuk die zich in hun wetenschap had 

voltrokken.94 

De moeizame paradigmawissel zou zich dus alleen al binnen de directe kring van 

theoretisch fysici uitspinnen over meer dan zeven jaar. Het zou één van de meest 

                                                 
93 Black-body theory, 143, 188. 
94 Ibidem, 143 en Quantum Generations, 70-71. 
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fundamentele omwentelingen in de wetenschap betekenen die ooit had plaatsgevonden. In 

1907 zag het er niet naar uit dat de theorie die Ehrenfest na stond uiteindelijk de overhand 

zou krijgen, maar aan de zijde van geniale fysici als Einstein was hij vooralsnog overtuigd 

van zijn toekomst in de natuurwetenschap. Dat kon eigenlijk ook niet anders, daar juist hun 

idee van de natuurkunde pleitte voor een nieuwe richting, terwijl de klassieke mechanica 

eerder van mening was dat van haar vakgebied verreweg het meeste inmiddels bekend was. 

Zijn vertrek naar een verre uithoek van Europa, weg van de wetenschappelijke centra en 

weg van zijn collega’s, veranderde daar in eerste plaats niets aan. Maar toen een aanstelling 

en vooral ook erkenning uitbleven, zou dit na verloop van tijd omslaan. Het zou twijfel en 

frustratie zaaien in het hoofd van de veelbelovende fysicus en hij moest alle middelen 

aanwenden om zijn positie in de wetenschappelijke wereld veilig te stellen. 
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Hoofdstuk 2 
 

1907 – 1910 

VAN ONBEVANGEN NAAR GEVANGEN IN ST. PETERSBURG 

 
 

                                                

 

1. De eerste jaren in St. Petersburg: 1907-1909 

Inrichting van een nieuw leven 

 

‘Gingen nach Russland, weil man Tania auf ihre alten Stelle rief – für michselber 

interessantes (allerdings gefährl.) Experiment. [...] Immerhin ist das alles etwas labil 

und hasardisch – Hauptargument ist natürlich doch, dass ich nirgends so eine 

eigentliche Heimat habe – hingegen Tania sehr bestimmt hierher gehört. Werden 

sehen. Schlimmstenfalls gehen 1-2 Jahre verloren und ein entsprechendes Quantum 

Geld.’95 

 

Zoals hij een oude studievriend schreef, stond Ehrenfest voor een ‘interessant maar 

gevaarlijk experiment’, nu zijn afweging in het voordeel van St. Petersburg was gevallen. 

Daar hij op de hoogte was van de moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden bij het 

zoeken naar een aanstelling, had hij zichzelf een doemscenario geschetst. In het ergste 

geval, zo bedacht hij, zou hij zo’n twee jaar van werk verstoken kunnen blijven. Daarna 

zouden financiële factoren zo zwaar gaan wegen, zoals hij het typerend uitdrukte, dat St. 

Petersburg wellicht weer vaarwel gezegd zou moeten worden. 

Zijn vertrek naar de stad aan de Finse Golf had gevoelsmatig een grote impact op 

Ehrenfest en op de mensen die hij achterliet. Naar zijn idee had hij niet slechts het ene land 

voor het andere verruild, maar had hij in feite Europa zelf achter zich gelaten. Die indruk 

werd door zijn correspondentie met collega’s en vrienden versterkt, waarin hij regelmatig 

de vraag toegeworpen kreeg wanneer hij weer zou terugkeren naar Europa. Het deed hem 

vrezen een onopvallend bestaan te leiden, buiten het bedrijvige Europese centrum. Die 

indruk zou de komende jaren alleen maar toenemen, mede door het feit dat het contact 

met zijn achtergebleven collega’s, vrienden en familie daadwerkelijk in belangrijke mate 

 
95 PE aan Tietze, ongedateerd, ESC9, S9, 356. 
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veranderde. Reizen was lang en duur en correspondentie verliep moeizaam.96 Aangezien 

zijn wetenschappelijke contacten met ‘Europa’, zeker nu hij in Petersburg woonde, 

wezenlijk stoelden op briefwisseling, had hij het idee lijdzaam te moeten toezien hoe 

daarmee zijn toch al precaire positie in de wetenschappelijke wereld op het spel werd gezet. 

 Aan de andere kant beschikte Rusland over zijn eigen wetenschappelijke kring. 

Toen Ehrenfest in Rusland aankwam, telde het land ongeveer honderd fysici, waarvan de 

beste in Moskou zetelden. In St. Petersburg trachtte Ehrenfest de plaatselijke fysici en 

wiskundigen te leren kennen. Hij maakte kennis met de erudiete hoogleraar wiskunde 

Vladimir Andrejevitsj Steklov van de Petersburgse universiteit, evenals met de jongere 

generatie wetenschappers en studenten. Met name door de aanwezigheid van Steklov en 

zijn collega Andrei Markov stond de wiskunde-faculteit in een aanzienlijk hoger aanzien 

dan de natuurkunde-faculteit van O.D. Kvolson, I.I. Borgman en N.A. Bulgakov – drie 

middelmatige wetenschappers.97 

Wellicht de bekendste anekdote die over de natuurkundige praktijk aan de 

universiteit van St. Petersburg opgetekend is, verhaalt over het commentaar dat Borgman 

een van zijn studenten, Abram Fedorovitsj Joffe, meegaf toen deze hem over zijn 

pretentieuze plannen vertelde. Het kwam er op neer dat deze in plaats van naar iets nieuws 

te zoeken, volgens Borgman beter kon volstaan met de herhaling van metingen die al in het 

buitenland waren verricht.98 Ehrenfest raakte hecht bevriend met deze Joffe. De van 

oorsprong joodse Oekraïner had in 1906 zijn doctoraat in de natuurkunde gehaald bij 

Wilhelm Röntgen in München. Vervolgens was hij teruggekeerd naar zijn oude studiestad 

St. Petersburg om aan het Polytechnisch Instituut van de plaatselijke universiteit zijn 

onderzoek naar röntgenstralen en het fotoelektrisch effect te vervolgen.99 

 Ehrenfests werd met enthousiasme verwelkomd door de natuurwetenschappelijke 

kring in St. Petersburg. De vooruitstrevende ideeën en veelbelovende publicaties van de 

jonge fysicus zorgden voor een frisse wind in een wetenschappelijke gemeenschap die zoals 

gezegd niet bepaald bekend stond om haar vernieuwende inslag.100 Ehrenfests belang bij 

deze contacten lag daarbij uiteraard in het informeren naar een mogelijke betrekking. Maar 

zoals hij voor zijn vertrek al vermoedde bleek het geluk zich ook hier tegen hem te keren. 

Hem werd verteld dat een vaste wetenschappelijke positie op dat moment onbereikbaar 
                                                 
96 Zoals onder andere blijkt uit opmerkingen in PE aan H. Blasius, ongedateerd, ESC1, S4, 122; Herglotz aan 
PE, 28-02-1911, ESC5, S5, 168/9 en Tietze aan PE, 21-03-1908, ESC9, S9, 355. 
97 Begegnungen mit Physikern, 122 en 125-126 en Yakov Ilich Frenkel, 10. 
98 Begegnungen mit Physikern, 126-127. Zie ook Yakov Ilich Frenkel, 10 en Paul Ehrenfest, 85. 
99 Paul Ehrenfest, 84 en Alexander A. Friedmann, 28. 
100 Paul Ehrenfest, 85. 
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bleef. Ondanks het enthousiasme waarmee zijn komst naar St. Petersburg werd afgewacht 

en ondanks zijn wetenschappelijke prestaties beschikte hij tenslotte ook niet over de meest 

ideale papieren. Hij was buitenlander, sprak nauwelijks Russisch, was niet in het bezit van 

een Russische doctorstitel en was bovendien officieel buitenkerkelijk. 

Overigens trachtte Ehrenfest zijn tekortkomingen zo snel mogelijk weg te werken. 

Dit resulteerde in eerste plaats in een uiterlijke aanpassing aan de Russische gebruiken. Hij 

liet een baard staan en zijn haar groeien. Ook slaagde hij er redelijk in zich de Russische taal 

eigen te maken. Maar ofschoon hij dus serieus de indruk wekte Rusland als zijn nieuwe 

vaderland te beschouwen, werd die ambitie nog niet beloond met een baan. Tatiana moest 

dus voorlopig zorg dragen voor het hoofdinkomen van de familie. Zij was teruggekeerd in 

haar onderwijspositie aan een particulier meisjesgymnasium. Daarnaast hield ze zich weer 

bezig met de vernieuwing van het wiskundeonderwijs, toen ze eind augustus 1907 gevraagd 

werd een nieuwe trigonometrie-cursus op te stellen.101 Sindsdien bleef ze zich overigens 

bezighouden met hervormingen in het wiskundeonderwijs en heeft ze met name in 

Nederland haar naam daarmee blijvend kunnen verbinden.102 

Ehrenfest zelf trachtte ondertussen op alle mogelijke manieren bij de universiteit 

betrokken te worden. Van Steklov kreeg hij verschillende uitnodigingen om lezingen over 

wiskundige onderwerpen te geven. Hij hield zich daarnaast voor de zogeheten, door 

studenten in gang gehouden ‘publicatiecommissie’, bezig met het op schrift zetten van 

hoorcolleges, waarmee hij zorg droeg voor een kleine bijverdienste. Tenslotte werd hij eind 

1907 gekozen tot redactielid van het Tijdschrift van het Russisch Fysisch-Chemische Genootschap. 

Hij raakte zeer actief betrokken bij het tijdschrift en in het bijzonder bij het supplement 

Problemen in de natuurkunde. Als redacteur woonde hij verschillende bijeenkomsten van het 

Russisch Fysisch-Chemische Genootschap bij en publiceerde hij diverse artikelen en 

recensies. Samen met Joffe zette hij tenslotte in de herfst van 1908 een natuurkundige 

discussiegroep op, die tweewekelijks bij de familie Ehrenfest thuis bijeenkwam.103 Zo kon 

hij voor zichzelf het contact met de wetenschap waarborgen, maar hij leverde er tevens zijn 

belangrijkste bijdrage mee aan de ontwikkeling van de jongere generatie natuur- en 

wiskundigen in St. Petersburg. 

 
                                                 
101 TEA aan PE, 17-08-1907, EPC3, S1, 24. 
102 E.W.A. de Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde. Een historisch-didactisch onderzoek van het 
meetkundeonderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw (Utrecht 
1999) 360, noot 2. 
103 PE aan Th. Des Coudres, 05-03-1911, ESC3, S4, 112 (schetsen); Ehrenfest Notebooks [ENB] 5-01;  
Alexander A. Friedmann, 40-42 en Yakov Ilich Frenkel, 67. 
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Wetenschappelijke kringen 

De stand van de theoretische natuurkunde, Bulgakovs gebied, lag nog lager dan de 

experimentele fysica, zoals Joffe over zijn Petersburger studententijd beschrijft: 

 

‘N.A. Bulgakow war, so hieß es, ein guter Rechner und konnte komplizierte 

Rechenoperationen im Kopf durchführen, aber die Physiker verstand er nicht. Noch 

als Student am Technologischen Institut hörte ich seine Vorlesung über die Theorie 

der Elektrizität, in die er eine derartige Verwirrung hineintrug, daß er dann selbst bat, 

aus unseren Heften alles zu streichen, was er vorgetragen hatte.’104 

 

Om die reden besloten Joffe en Ehrenfest zelf een theoretisch fysisch colloquium op te 

zetten. Het leek voor die laatste bovendien de ideale gelegenheid verzekerd te blijven van 

blijvend contact met de natuurwetenschappelijke kring van St. Petersburg. Om de week 

verzamelde zich een groep van tien tot twintig fysici en fysisch-chemici bij de Ehrenfests 

thuis, de meeste van hen daar geïntroduceerd door Joffe. Dit inofficiële colloquium duurde 

een half jaar, tot begin mei 1909, en liep vanaf oktober van dat jaar opnieuw een half jaar. 

De besproken thema’s hadden meestal betrekking op de nieuwste ideeën binnen de 

natuurkunde. De sfeer bleef informeel en het verloop was binnen de tweewekelijkse 

bijeenkomsten groot. Het eerste halfjaar bestond de kring uit ongeveer twintig 

wetenschappers, het tweede halfjaar was dat aantal verdubbeld, ofschoon de opkomst ook 

in 1909-1910 tussen de tien en vijftien mensen schommelde.  

Het valt overigens op dat veel wetenschappers het tweewekelijkse colloquium maar 

weinig trouw bleven. Het kan erop duiden dat het belang dat ze eraan toekenden vrij 

bescheiden was. Paul en Tatiana Ehrenfest mochten zich in St. Petersburg weliswaar in een 

alsmaar groeiend prestige verheugen, dat betekende evenwel niet dat hun woning direct het 

centrum van de Petersburgse natuurwetenschappelijke gemeenschap werd.105 

 Naast deze wetenschappelijke groep organiseerde Ehrenfest een Referatenseminar 

voor doctoraalstudenten. Op dezelfde leest geschoeid als zijn discussiegroep kwam een 

kleine groep studenten iedere zondag bij hem thuis, waarbij referaten werden gehouden 

over nieuwe onderwerp uit de natuurkunde. Daarbij lag het zwaartepunt bij Ehrenfests 

eigen specialismen: de quantumtheorie, de relativiteitstheorie – die Einstein in 1905 

poneerde en waarbij voor het eerst de waarnemer van natuurkundige verschijnselen als 
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105 PE aan Th. Des Coudres, 05-03-1911, ESC3, S4, 112 (schetsen); ENB5-01 en Paul Ehrenfest, 85. 



Paul Ehrenfest – die Grenze des Pathologischen 42 

factor van invloed geproblematiseerd werd en waarbij hij zijn beroemde formule E = mc2 

lanceerde – en de statistische mechanica. De studenten moesten daarover bestaande 

artikelen samenvatten of zelf artikelen schrijven en deze bij Ehrenfest thuis presenteren. 

De nadruk lag daarbij niet direct op het beheersen van deze gespecialiseerde thema’s. 

Ehrenfest hechtte veel meer waarde aan het expliciteren van problemen en het streven deze 

door middel van discussies op te lossen. Hij maakte zijn studenten daarmee duidelijk wat 

zijns inziens de wezenlijke kenmerken van natuurkunde als wetenschap waren, zoals haar 

drang voortdurend nieuwe vraagstukken te formuleren. Een anekdote leert dat hij zijn 

studenten elke week verplichtte vragen te stellen, omdat ‘een natuurkundestudent niet geen 

vragen kan hebben’.106 

Ehrenfests vernieuwingsdrang stond in schril contrast met de gedachte die enkele 

decennia daarvoor gemeengoed was in de fysica, dat er niets nieuws meer te onderzoeken 

viel. Zijn Russische studenten kwamen in zijn colloquia voor het eerst in aanraking met de 

nieuwste stand van de theoretische fysica – en daarmee was Ehrenfest feitelijk degene die 

de vooruitstrevende theoretische fysica in St. Petersburg introduceerde.107 

 Onder zijn studenten behoorden de wiskunde-studenten Alexander Friedmann – 

die later bekendheid zou verwerven met zijn wiskundig model van het heelal en zijn 

voorspelling dat het heelal een uitdijend geheel was – en Jakov Tamarkin. Met beiden 

bouwde de familie Ehrenfest een vertrouwelijke relatie op. Elke zomer trok de familie naar 

een vakantiehuisje in Kanoeka, een Estisch dorpje dat ongeveer honderd kilometer ten 

westen van St. Petersburg lag. Friedmann en Tamarkin waren altijd graag geziene gasten 

tijdens hun verblijf daar, evenals enkele andere van Ehrenfests studenten en collega’s. Maar 

zijn persoonlijke relatie met zijn studenten was niet louter eenzijdig. Ook Ehrenfest zelf 

haalde zijn voordeel uit zijn omgang met universitaire studenten. Het kwam voor dat hij ze 

met opdrachten betreffende zijn eigen wetenschappelijk onderzoek naar de universiteits-

bibliotheek stuurde. Als buitenstaander waren de mogelijkheden voor hem daar onderzoek 

te doen geringer dan voor zijn studenten.108 

 Als Ehrenfests bezigheden iets bewijzen, dan is het dat hij bijkans bezeten was van 

de wetenschap. Zoals gezegd gaf zijn natuurkundig onderzoek hem van alles de meeste zin 

aan zijn leven. Dat betekende ook dat hij voor zichzelf nauwelijks meer onderscheid kon 

maken tussen zijn professie en zijn persoonlijk leven. Hij hád tenslotte ook niet veel 
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mogelijkheden er werkelijk afstand van te nemen, daar zijn woning elke week plaats bood 

aan één of meer wetenschappelijke bijeenkomsten. Met een echtgenote die eveneens in de 

exacte wetenschappen geschoold was, werd zijn leven gedomineerd door de wetenschap. 

Tekenend is bijvoorbeeld de manier waarop hij met zijn kind omging. Naar wiskundig 

gebruik was hij gewoon zijn dochtertje, die dezelfde naam droeg als zijn echtgenote, in 

brieven T’ – ‘de afgeleide van T’ – te noemen. Nog opmerkelijker was wat dat betreft de 

zonderlinge wijze waarop hij zijn dochtertje probeerde op te voeden, getuige de regelmatig 

terugkerende aansporingen die hij Tatiana tijdens zijn reis door Europa begin 1912 deed 

om hun oudste dochtertje, op dat moment acht jaar oud, bepaalde dingen te leren: 

 

‘Erzähle für mich T’ über einer Welt, auf der es keine Schwere gibt (das Schweben 

aller Dinge, Schütten von Flüssigkeiten, wie man dort geht, wie die Flammen 

brennen)’.109 

 

2. Magisterarbeit 

Zijn wens een vaste aanstelling in St. Petersburg te bemachtigen gaf hij niet op. Al vanaf de 

zomer van 1908, nagenoeg een jaar na het vertrek naar de Russische hoofdstad, dacht 

Ehrenfest erover na zich aan te melden voor de Magisterexamens van de universiteit. 

Tatiana, die al in het bezit was van een diploma van de Petersburgse vrouwenuniversiteit, 

schreef zich rond dezelfde tijd in voor het universiteitsexamen van de mannenuniversiteit, 

waarmee ze ook daar een diploma kon behalen. Het hernieuwde Magisterexamen gaf 

daarnaast gelegenheid de titel Magister te bemachtigen, een titel die na afwezigheid van bijna 

vijfentwintig jaar weer van kracht was aan de universiteit. Het afleggen van het Russische 

examen werd noodzakelijk om een universitaire positie te verwerven. Het examen bestond 

uit twee afzonderlijke delen. Ten eerste moest een serie mondelinge examens worden 

afgelegd, waarvoor een uitgebreide kennis van formules en wetten van ver uiteenlopende 

deelgebieden van de natuurkunde vereist waren. Ten tweede werd het examen normaler-

wijze afgesloten met een Magisterdissertatie.110 

Aangemoedigd door Tatiana’s eenvoudige slagen voor het universiteitsexamen eind 

1908, begon Ehrenfest met de voorbereiding op zijn eigen examen, waarvoor hij zich 

samen met Joffe had aangemeld. Ze waren weliswaar in het bezit van respectievelijk een 
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Oostenrijkse en een Duitse doctorsgraad, maar waren om een professionele toekomst in 

Rusland op te kunnen bouwen genoodzaakt de examens hier te herhalen. Daarbij werden 

ze evenwel geconfronteerd met een zeer ouderwets systeem van examineren. De 

voorbereiding op de examens duurde lang en ze werden verplicht de meest zijdelingse 

kennis van hun vakgebied op te doen. De volstrekte willekeur waarmee enkele examina-

toren hun studenten overhoorden was daarnaast berucht. Ehrenfest legde uiteindelijk 

examens af over kinetische gastheorie, de relativiteitstheorie en partiële differentiaal-

vergelijkingen. Hij slaagde ervoor en mocht zich, zolang hij zijn Magisterdissertatie nog niet 

had geschreven, Magisterstudent noemen. 111 

 Die dissertatie liet vervolgens op zich wachten, toen Ehrenfest voor het 

Sommersemester van 1909 gevraagd werd een speciale cursus te verzorgen aan het 

Polytechnisch Instituut van de universiteit St. Petersburg. Dit gebeurde op instigatie van 

onder ander Joffe, die overtuigd was van Ehrenfests kwaliteiten als redenaar, waar hij zo 

vaak getuige van was geweest tijdens de bijeenkomsten van hun gezamenlijke discussie-

groep. Ehrenfest greep deze uitnodiging – en daarmee zijn eerste mogelijkheid sinds zijn 

aankomst in Rusland op iets wat tenminste leek op een betrekking – met beide handen aan. 

Aan de Elektromagnetische Faculteit gaf hij voor studenten en laboratioriumassistenen de 

cursus Partiële Differentiaalvergelijkingen van de Natuurkunde, overigens in het Russisch. 

Ook tijdens het Wintersemester, dat tot de lente van 1910 liep, bleef Ehrenfest werkzaam aan 

het Instituut.112  

Tot zijn teleurstelling werd hij vervolgens door een beledigd universiteitsbestuur 

ontslagen. Ehrenfest was dan wel naar St. Petersburg gekomen om een carrière op te 

bouwen, maar zag schijnbaar niet in dat dat meer zou vergen dan slechts zijn 

wetenschappelijke kwaliteiten. Meer dan het opbouwen van contacten met invloedrijke 

bestuursleden ging zijn belangstelling uit naar de strijd tegen verstarde en verouderde 

universitaire procedures en praktijken. Uiteraard joeg hij het universiteitsbestuur daarmee 

tegen zich in het harnas, ofschoon zijn aanklacht tegen de universiteit op zich legitiem was. 

Zoals gezegd zou hij in St. Petersburg herdacht worden als degene die Rusland op fysisch 

gebied moderniseerde – maar persoonlijk verdiende hij er geen droog brood mee.113 

 Het zijn kwesties als deze die aan de kern van deze scriptie raken, doordat ze 

Ehrenfests problematiek in deze jaren genadeloos aan de oppvervlakte brengen. 

                                                 
111 Paul Ehrenfest, 87; Alexander A. Friedmann, 57 en PE aan TEA, 29-11-1908, EPC3, S1, 34. 
112 PE aan Th. Des Coudres, 05-03-1911, ESC3, S4, 112 (schetsen) en PE aan HAL, 19 mei 1912, RNH, 
AHAL en Yakov Ilich Frenkel, 68. 
113 Begegnungen mit Physikern, 44. 
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Bewonderd als wetenschapper en docent – en ongetwijfeld in zijn recht staand met zijn 

kritiek op de Petersburger universiteit, ging het volledig aan Ehrenfest voorbij dat om zijn 

toekomst veilig te stellen meer van hem gevergd werd. Dergelijke gevallen roepen het beeld 

in het leven van Ehrenfest die als een Don Quichot zijn eigen strijd voert, ondertussen 

meewarig gadegeslagen door mensen die weten dat die strijd voor het werkelijke leven 

slechts een gevecht in de marge is. 

 

3. Bad Kissingen 

Terugkeer naar Duitsland 

Gustav Herglotz was een jaar later dan zijn oude studievriend vertrokken uit Göttingen, 

waar hij privaatdocent en later professor in wiskunde en astronomie was geweest. In 1908 

had hij een aanbieding uit Wenen aangenomen. Ehrenfest had sindsdien het contact met 

hem verloren en kreeg pas in het voorjaar van 1909 weer bericht van zijn oude vriend. 

Inmiddels had ook Herglotz Wenen achter zich gelaten en een hoogleraarspositie in de 

astronomie in Leipzig verworven.114 Zijn vernieuwde vertrek uit de Oostenrijkse hoofdstad 

had voornamelijk te maken met de aanvallen van depressiviteit die hem gedurende zijn 

gehele periode in Wenen plaagden. Bijgevolg was hij daar in drankzucht vervallen en was 

hij, behalve tijdens de colleges die hij moest geven, bevangen door – zoals hij het zelf 

noemde – een staat van algehele lusteloosheid. Het verschil met Leipzig kon derhalve niet 

groter zijn, daar zijn verhuizing Herglotz direct van zijn depressiviteit verlost had. In de 

Saksische stad voelde hij zich zeer wel op zijn gemak en had hij zijn lang verloren 

‘Freudefähigkeit’ weer teruggevonden.115 

 De vreugde, zoals gebruikelijk bij labiele geesten, zou maar van korte duur zijn. Iets 

meer dan een jaar later moest Herglotz zijn vriend in St. Petersburg bekennen dat zijn 

indolentie het weer van hem begon te winnen: 

 

‘Ich bin äusserlich ganz wohl und gesund, aber psychisch fürchtbar müde, unfähig 

etwas aufzugreifen und länger drüber nachzudenken. Hoffe dass es nach einer Kur in 

Kissingen im Sommer wieder besser geht.’116 

 

                                                 
114 Biografie Gustav Herglotz op website History of seismology in Göttingen, <http://www.uni-
geophys.gwdg.de/~eifel/Seismo_HTML/herglotz.htm>, geraadpleegd op 02-03-2003. 
115 Herglotz aan PE, 28-04-1909, ESC5, S5, 149. 
116 Herglotz aan PE, 06-06-1910, ESC5, S5, 157. 
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Ehrenfest moest Herglotz’ beschrijving van zijn gemoedstoestand verre van vreemd in de 

oren hebben geklonken. Hijzelf was na zijn ontslag aan het Polytechnisch Instituut 

inmiddels tot het verstikkende besef gekomen dat zijn mogelijkheden voor een 

wetenschappelijke carrière en daarmee voor een ordelijk bestaan in Rusland langzaamaan 

ten einde begonnen te lopen. En hij voelde zich dientengevolge even lusteloos als zijn 

vriend in Leipzig. Vandaar dat hij bij Herglotz informeerde naar het kuuroord waar hij over 

had geschreven, en naar een eventuele extra vrije plaats voor hem.117 

Het zou, voorheen tegengehouden door hun financiële positie, zijn eerste bezoek 

aan West-Europa worden sinds zijn vertrek naar St. Petersburg. Die terugkeer beviel hem 

zeer goed. In zijn herinneringen bestond Duitsland vooral uit lelijke steden en 

onsympathieke mensen. Bij aankomst was hij dan ook aangenaam verrast toen bleek dat hij 

zijn mening wat dat betreft positief moest bijstellen. Dat gold zeker voor Bad Kissingen, 

het befaamde kuuroord in het noordwesten van Beieren, waar hij drie weken door zou 

brengen. Belangrijker was, dat het hem gelegenheid gaf van een afstand naar zijn situatie in 

St. Petersburg te kijken.  

 

Het kuuroord 

De redenen voor zijn bezoek aan het kuuroord waren zoals gezegd duidelijk, ook voor 

hemzelf. ‘Meine Gesundheit [ist] absolut in Ordnung’118, wist hij al voor zijn aankomst op 11 

augustus 1910. Dat wil zeggen, lichamelijk voelde hij zich in orde. Van zijn geestelijke staat 

kon hij dat niet zeggen. Het was de lusteloosheid die hem het werken meer en meer belette, 

waar hij van genezen hoopte te worden. ‘Bin doch furchtbar neugierig ob [diese Kur] 

schließlich zu geistlicher Munterkeit führen wird? Theoretisch bin ich davon überzeugt.’119 

Niettemin was zijn gedachte dat de geestelijke problemen waar hij mee kampte, een fysieke 

grond bevatten. Hij hoopte derhalve op de diagnostiek van zijn begeleidend arts. Ehrenfest 

was dan ook onaangenaam verrast, toen die te kennen gaf geen medisch probleem bij hem 

te kunnen vinden. ‘Er fand mich einfach glatt in Ordnung – Ich hörte das mit gemischten 

gefühlen – denn woher soll dann größere Arbeits-Freude zu erhoffen sein.’120 

Nu zijn probleem niets met zijn lichamelijke gesteldheid te maken bleek te hebben, 

moest hij een oplossing ergens anders zoeken. Vooralsnog was het enige wat hij kon 

verzinnen om zijn thuissituatie enigszins te verbeteren gelegen in de gedachte daar een net 
                                                 
117 Herglotz aan PE, 12-07-1910, ESC5, S5, 161. 
118 PE aan TEA, 10-08-1910, EPC3, S2, 83. 
119 PE aan TEA, 15-08-1910, EPC3, S2, 90 en PE aan TEA, 19-08-1910, EPC3, S3, 102. 
120 PE aan TEA, 21-08-1910, EPC3, S3, 104. 
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zo geordend leven te leiden als hij in Bad Kissingen deed. Hij merkte namelijk hoe de 

regelmaat van vaste tijden voor maaltijden, kuur en vrije tijd zijn welzijn bevorderde. ‘[E]s 

ist ungemein angenehm so nach ärztlicher Vorschrift zu leben.’121 Bijkans wanhopig stelde 

hij vast dat hij waarschijnlijk slechts door zichzelf aan een dergelijke levensritme te 

onderwerpen, in combinatie met een volledig geïsoleerd bestaan, tenminste voor de nabije 

toekomst kon genezen van zijn verlammende ledigheid: 

 

‘Immerhin wäre es ein großer Fortschritt, wenn es vielleicht gelingen würde sagen wir 

z.B. bis Weihnachten inclusive mich allem Verkehr zu entziehen – d.h. weder den 

Physiker-Kurschok noch die Physikal. Gesellschaft noch irgend welche Privat-

Besuche – Du [= Tatiana, PH] könntest ruhig Deinen Wahrscheinlichkeits-Kurschok 

machen[,] ausserdem könnten wir es vielleicht irgendwie so einrichten, dass Du 

abends weggehst so oft Du Lust hast aber dass im Übrigen ich absolut isoliert wäre – 

gewissermaßen officiel als Krank erklärt [...] Nur in diesem Extrem würde ich imstande 

sein eine gewisse Disciplin für mich zu etablieren.’122 

 

Zijn wanhoop deed hem daarmee in feite voor het eerst inzien dat een zekere afstand tot 

en relativering van zijn leven als natuurwetenschapper noodzakelijk was voor herstel van 

zijn lusteloosheid. Een dergelijk gedisciplineerd leven in Petersburg op te bouwen, zo 

verzekerde hij zijn echtgenote, hield hij voor uiterst belangrijk en vormde zijn eerste 

prioriteit. Zou het hem niet lukken zich enigermate uit zijn toestand te bevrijden, dan 

meende hij er werkelijk aan onderdoor te gaan. Over hoe hij zijn leven op termijn wilde 

inrichten, bekende hij haar, kon hij überhaupt nog niet nadenken. 

Maar discipline was geen garantie voor een regelmatig inkomen. En juist het feit dat 

hij geen vaste betrekking in zijn specialisme wist te vinden, het zichzelf wat dat betreft 

bijkans onmogelijk gemaakt had, was van grote invloed geweest op de depressieve 

gesteldheid waarin hij zich nu bevond. Hij was zich er derhalve van bewust dat zijn goede 

voornemens geen definitieve oplossing boden voor zijn ware probleem. Om die 

consequentie, dat een werkelijke oplossing in St. Petersburg verre van voorhanden was, 

ook te aanvaarden kostte hem veel moeite: 

 

‘[I]ch fühle deutlich dass ich einfach mein Leben zerstöre, wenn es mir nicht gelingt 

mich aufzuraffen. So oft ich Anlass bekomme meine Angelegenheiten zu revidieren 

                                                 
121 PE aan TEA, 28-08-1910, EPC3, S3, 121. 
122 PE aan TEA, 17-08-1910, EPC3, S3, 98. 
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sehe ich eine Art Chaos vor mir – ein Spieler und Trinker muss in Nüchternheits-

Momenten ähnliche Bilder vor sich sehen.’123 

 

Als een drinker die niet kan of wil inzien dat het werkelijke leven buiten de roes plaatsvindt 

en dat dáár de echte uitweg voor problemen gelegen is, wilde Ehrenfest liever niet hardop 

uitspreken dat hij het beste kon veranderen van woonplaats. Want waar moest hij heen? 

‘[I]ch [habe] jeden seelischen und materiellen Anschluss in Deutschland u[nd] Oesterreich 

verloren.’124 De angst dat er in Europa ook geen plaats in de wetenschap voor hem zou 

zijn, maakten dat hij zijn problemen in Rusland het liefst zou negeren. Herglotz maakte 

hem er echter van bewust dat hij ze maar beter onder ogen kon zien. 

 Met Herglotz, die de twijfelachtige eer had vertrouwd te zijn met de situatie waarin 

zijn vriend zich bevond, voerde hij tijdens hun gezamenlijk verblijf verschillende 

gesprekken over de inrichting van hun leven. Ehrenfest rapporteerde zijn vrouw verwon-

derd hoe Herglotz zijn depressies te boven was gekomen. Hij had zich ten aanzien van zijn 

professionele leven doelen gesteld waar hij een dergelijke prioriteit aan verleende, dat hij 

zich daarbuiten nergens mee bezighield. Ehrenfest moest schromelijk bekennen dat hij niet 

eens wíst wat hij zich in zijn leven ten doel stelde. Hij kon op dat moment niet eens voor 

zichzelf uitmaken of het beter was betaalde arbeid te verrichten of ‘einen Standpunkt der 

Arbeitslosen Genuss’ in te nemen, zo bekende hij zijn echtgenote.125 Herglotz drukte zijn 

goede vriend op het hart dat dat laatste geen goede keuze zou zijn. Daarnaast maakte hij 

Ehrenfest duidelijk dat diens verlangen naar erkenning toch een van zijn meest wezenlijke 

karaktereigenschapen vormde. Ook in dat opzicht, zo besefte Ehrenfest, vormde zijn 

huidige standplaats een hinderlijke belemmering. 

 Veel reden tot twijfel was er dus niet. Het zag er niet naar uit dat zijn verhoudingen 

met het universiteitsbestuur in St. Petersburg zich makkelijk lieten wijzigen. Zolang de 

Russische politieke verhoudingen daarnaast zo lagen, dat wetenschappers in zijn positie 

nauwelijks kans hadden op een vaste aanstelling aan een universiteit of hogeschool, bleef er 

weinig anders over dan Rusland weer te verlaten: 

 

‘[I]n Russland ist für mich irgendeine normalere Entwicklung (Arbeit und 

Lebensunterhalt) ausserordentlich unwahrscheinlich [...] Hätten wir keine Kinder, so würde 

mir das zwar unangenehm sein, es würde mich aber nicht mit Sorge erfüllen, wie es jetzt 

                                                 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
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der Fall ist.’126 

 

Het was overigens de eerste maal dat hij Tatiana deze fatalistische gedachte kenbaar 

maakte. ‘Siehst Du, das ist es, was mich immer so traurig macht, wo Du mich dann immer 

fragst und glaubst ich verheimliche Di[r] etwas.’127 Al sinds zijn ontslag als docent eerder 

dat jaar had hij immers opwellingen in deze richting gehad, maar de conclusies die hij zich 

nu genoodzaakt achtte te trekken maakten dat hij zijn problemen met haar deelde. Het 

afstandelijke perspectief dat het kuuroord hem op zijn leven in Rusland bood en de 

gesprekken die hij daar met zijn goede vriend Herglotz voerde, hadden hem de noodzaak 

doen inzien bewust en serieus na te denken over zijn verdere toekomst, die ze als het aan 

hem lag dus waarschijnlijk buiten Rusland moesten zoeken. 

 

Ehrenfest en het zionisme 

Na zijn kuur vertrok Ehrenfest eind augustus, voordat hij terugkeerde naar St. Petersburg, 

samen met Herglotz eerst richting Wenen. Voor het eerst sinds zijn vertrek naar Rusland 

zag Ehrenfest daar zijn achtergebleven familie weer terug. Ook de onthutsende 

antisemitische problematiek, waar hij al regelmatig mee geconfronteerd was, hield hem 

teruggekomen in zijn geboortestad weer bezig. Op één van zijn eenzame avond-

wandelingen door de stad werd zijn nieuwsgierigheid zodoende getroffen door een 

zionistische bijeenkomst. Ofschoon al zes jaar uit het jodendom uitgetreden, dat voor hem 

bovendien nooit een religieuze betekenis had gehad, werd hij vrijwel onmiddellijk gegrepen 

door de retoriek van de spreker van die avond. Enthousiast bracht hij Tatiana later op de 

hoogte van zijn nieuwe denkbeelden: 

  

‘Das Schlagwort von der Assimilation ist für jene Massen absolut leer und wertlos.- 

Diese Problem kann in hundert Jahren [sic!] ungeahnt furchtbar werden. Dass der 

Zionismus keine Utopie ist könne andererseits jeder sehen, der auch noch so flüchtig 

Palestina bereist.’128 

 

Tijdens de voordracht werd verslag gedaan van de zionistische resultaten in Palestina. Waar 

voorheen ‘verschrikkelijk smerige Arabieren-dorpen’ stonden, hadden de joodse kolonisten 

voor welvarende landbouwgebieden en groeiende steden gezorgd. Palestina vormde het 
                                                 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 PE aan TEA, 29-08-1910, EPC3, S3, 123. 
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bewijs voor het ongelijk van de antisemieten, zo kreeg de aangenaam verraste Ehrenfest te 

horen. Het saamhorigheidsgevoel onder de aanwezigen verheugde hem zeer en sterkte hem 

in zijn mening dat ook zijn kinderen tot een kerkelijke gemeenschap moesten toetreden. 

Zelden had hij zich waarschijnlijk zo trots gevoeld over zijn afkomst en het moest hem 

zeker hebben gespeten dat hij er officieel niet meer toe behoorde. De bijeenkomst had hem 

zogezegd de ogen geopend en na een kort praatje met de referent besloten ze de volgende 

dag samen te dineren.129 

 Tijdens dat treffen hoorde Ehrenfest dat de zionistische kolonisatie van Palestina 

op grotere schaal plaatsvond dan hij tevoren had aangenomen. Met name de door pogroms 

uitgeweken Russisch-joodse intelligentsia zou in groten getale de Ottomaanse provincie – 

veelal als landarbeider – bevolken. Daarnaast verheugde het hem te horen dat, juist onder 

invloed van de toestromende intelligentsia, de religieuze invloed in onder meer het 

onderwijs aan invloed inboette. Maar het meest opgetogen toonde hij zich over de plannen 

tot oprichting van een polytechnisch centrum in Palestina. Hem was verteld dat 

verschillende leden uit de joodse intelligentsia eigenhandig de infrastructuur van hun 

nieuwe thuisland creëerden door scholen, ziekenhuizen en andere instellingen, zoals dus 

ook een natuurkundig instituut, te stichten.130 

 Zijn enthousiasme over de zionistische beweging bleef groeien, toen hij in de loop 

van die week meer lezingen over de kolonisatie van Palestina bijwoonde. Kortstondig 

raakte Ehrenfest welhaast in de ban van de zionistische droom. Gretig nam hij de ideeën 

die hij daar hoorde over. Met wereldwijd meer dan twaalf miljoen joden en met financiële 

hulp van verschillende organisaties zou van Palestina een echt joods land gemaakt kunnen 

worden. Van de plaatselijke bevolking viel daarnaast niet veel te vrezen. De Arabische 

Palestijnen waren verdeeld en bovendien ‘stehen sie auf niedrigster Culturstufe’.131 En 

ofschoon tot de Eerste Wereldoorlog slechts 35.000 Europese joden naar Palestina zouden 

emigreren, wist de enthousiaste Ehrenfest het zeker: ‘Dieser Plan sei durchaus nicht 

utopisch’132. 

Waarschijnlijk speelde Ehrenfest met de gedachte een bijdrage te leveren aan de 

vestiging van een polytechnisch centrum in Palestina. De vestiging van een natuurkundig 

instituut aldaar – ‘überhaupt das erste in der Türkei’133 – zou op den duur een prachtige 
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oplossing kunnen betekenen voor zijn persoonlijke problemen. Vandaar wellicht dat hij 

met zoveel enthousiasme sprak over de zionistische zaak. Maar het toonde wederom zijn 

ambivalente houding aan jegens zijn afkomst. Enerzijds gaf hij regelmatig blijk van zijn 

afkeer van ‘fanatieke’ joden. Zo had de zionistische referent met wie hij dineerde tot zijn 

verbazing enkele van zijn vooroordelen weg weten te nemen. ‘Würde ich [ihn] nicht näher 

angesehen und gesprochen haben, so würde ich ihn ohne weiteres [...] mit jenen hundert, 

hundert anderen identificiert haben die ich nie lieben zu können glaube.’134 Anderzijds bleef 

hij zich enigszins identificeren met zijn joodse afkomst. Wat anders zou hem drijven tot 

een pioniersbestaan in Palestina? 

Dat zijn gevoel van betrokkenheid met de joodse gemeenschap niet enkel uit 

egoïstische motieven bestond, laat de ongeveinste sympathie zien waarmee hij sprak toen 

hij het had over de mogelijkheid voor de joden om zich te verenigen binnen de 

beschermende grenzen van een eigen land: 

 

‘Dann aber verstehst Du [= Tatiana, PH] wohl, dass ich mich darüber tief, tief freuen 

kann, denn ganz sicher ist es, dass der Antisemitismus überall wächst und an eine 

Assimilation nur für einzelne zu denken ist[,] nicht für die Masse in der so viel 

Begabung steckt. Wenn aber nun thatsächlich die Juden lernen könnten Bauern zu 

liefern – richtig gehende Bodenarbeiter und wenn gerade die russisch-jüdischen 

Elemente das anbahnen – wenn das alles keine Utopie ist sondern wirklich 

technisches Ereignis – stelle Dir doch vor was 5-6 Millionen Schweden leisten – und 

es gibt 13 Millionen Juden.’135 

 

4. Correspondentie met Amerika 

Hugo Ehrenfest 

Toen Ehrenfest, talrijke ervaringen rijker, maar zonder feitelijke verandering van zijn 

levensomstandigheid, begin oktober 1910 juist een maand weer terug was in Rusland, 

ontving hij een brief van zijn broer Hugo. Precies tien jaar ouder dan Paul was Hugo de 

derde zoon van vader Sigmund Ehrenfest. Hij was naast Paul de enige die zijn geboortestad 

verlaten had, maar had in tegenstelling tot zijn jongere broer een vrij succesvol bestaan 

weten op te bouwen in St. Louis. De Amerikaanse maatschappij liet op dat moment ook 

weinig andere mogelijkheden open: ‘Entweder Amerika krempelt Dich um [und] macht 
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Dich fleissig – oder wenn Du faul bist, wirst Du hier bald auf dem Boden liegen, 

niedgetreten von denen, die rücksichtlos nach vorwärts stürmen.’136 

 Hugo was afdelingshoofd van de gynaecologische afdeling van het joodse zieken-

huis van St. Louis en werkte daarnaast in verschillende privéklinieken. Zijn weekschema 

verraadde dat hij met bovenstaande beschrijving nauwelijks overdreef. Zeven dagen per 

week werd zijn leven full-time in beslag genomen door zijn werk. Buiten een korte nachtrust 

had hij nauwelijks tijd voor andere dingen, waar de brief die hij zijn broer stuurde zelf een 

bewijs van was. Maar liefst anderhalf jaar had hij er, met lange tussenpozen, aan 

geschreven. Met een treffende anekdote illustreerde hij daarin een deel van zijn werk – en 

de medische diagnostiek van zijn tijd: 

 

‘Ein Beamter des Immigration Bureau brachte mir eine Frau die von ihrem Manne in 

Russland vor einem Jahre verlassen worden war. Sie erfuhr dass ihr Mann in St. Louis 

sei, verkaufte alles was sie hatte, um sich ein Schiffbillet, etc., anzuschaffen [und] 

erreichte St. Louis vor ungefähr zwei Wochen ohne Einen Cent! Sie fand einen 

Schwager ihres Mannes der ihr erzählte, dass ihr Mann so bald er erfuhr, dass seine 

Frau nach St. Louis gekommen sei, sofort wieder nach Russland einfuhr. Das eine 

steht sicher, das der Mann St. Louis verlassen hat [und] dass die Frau keinen Cent hat. 

Sie will zurück nach Russland. Wer soll für die Heimreise bezahlen[?] Wenn ich 

beweisen kann, dass die Frau an einer unheilbaren Krankheit litt, als sie in Amerika 

eintraf, dann deportiert Sie unser Gouvernment wieder zurück – das wäre das billigste 

– ich untersuche die Frau, kann nichts finden – auf die Frage: Schlafen Sie in der 

Nacht? antwortet Sie: Wän äch hätt ä bett möcht äch schlofen! Ich wollte natürlich 

eine Insomnia herausfinden, schliesslich bezeugte ich dass sie an eine Neurasthenie 

leide, die im Hinblicke auf ihren geistigen, physiken [und] materiellen Zustand als 

unheilbar an zu sehen ist – ich habe noch nicht gehört, ob Uncle Sam meine Ansicht 

theilt.’137 

 

Tien jaar na verschijning van Die Traumdeutung van de eveneens uit Wenen afkomstige 

Sigmund Freud, waren diens revolutionaire denkbeelden – ‘man nennt das “psycho-

analyse”’138 – reeds tot het medische circuit doorgedrongen. Voor Ehrenfests broer 

betekende dat bovenal dat hij bij de klachten van zijn patiënten had leren zoeken naar 

psychische oorzaken, in plaats van enkel lichamelijke. Maar het had ook een algemene 
                                                 
136 HE aan PE, 17-09-1911, EPC2, S5, 58. 
137 HE aan PE, circa 05-10-1910, EPC2, S5, 58. 
138 Ibidem. 
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verpsychologisering van de medische wetenschap tot gevolg, zoals uit bovenstaand 

voorbeeld blijkt. Sinds in de medische wereld geaccepteerd was geworden dat psychische 

factoren verantwoordelijk konden zijn voor het welbevinden van mensen, werden 

verschillende verschijnselen als ‘geestesziekte’ gediagnostiseerd. Het door Hugo genoemde 

neurasthenie139, of zenuwzwakte, is daar een goed voorbeeld van. Ofschoon al enkele 

decennia daarvoor in zwang geraakt, werd het na 1900 vaak in verband gebracht met de 

sinds toen als ziekte gekenmerkte verschijnselen als dwangneuroses en psychasthenie140. 

Aan het begin van de twinigste eeuw genoten geesteszieken een zekere populariteit. Het 

werd modieus mensen op deze wijze te diagnosticeren, waar de scrupuleloosheid waarmee 

Hugo Ehrenfest zijn Russische patiënte met neurasthenie wist te belasten, een goed 

voorbeeld van is. 

 

Diagnose bij Paul Ehrenfest 

Ook zijn jongere broer ontkwam er niet aan. Paul leed volgens Hugo zonder twijfel aan 

neurasthenie met depressie-verschijnselen – ‘wie wir sie in den letzten Jahren oft a[l]s 

“Psychastenie” beschrieben finden’141 Die overtuiging was hem niet alleen op basis van zijn 

herinneringen aan Paul toegedaan, maar leidde hij ook af uit de brieven die hij van hem 

ontving. In zijn brief van begin oktober analyseerde hij nauwgezet waar zijn broer de 

oorzaken van zijn problemen moest zoeken en hoe hij die vervolgens te lijf kon gaan. Het 

elimineren van die oorzaken was zijns inziens de conditio sine qua non voor Pauls genezing.142 

 De factor waar Pauls gesteldheid bovenal van afhankelijk was – en die hem 

zodoende kon helpen een stabieler karakter te ontwikkelen – was volgens Hugo diens 

werklust: 

 

‘Die erscheint bei Dir blos sporadisch – und dies ist in meiner Meinung, der 

“Startingpoint” deines Problems. – Ich kann mir vorstellen dass mit einer 

“constanten” Arbeitslust Dein ganzes Leben, Deine Erfolge und damit auch 

Gemütsstimmung und (auf dem Wege eines Circulus viciosus) schliesslich die 
                                                 
139 Encarta Winkler Prins editie 2002 (op cd-rom) beschrijft de ziekte als volgt: ‘ziektebeeld gekenmerkt door 
vele, meestal vrij vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid [en] moeheid [...]. Daarnaast komen 
psychische functiestoornissen voor, zoals slecht concentratievermogen, geheugenzwakte, lusteloosheid en 
prikkelbaarheid. Essentieel zijn het gevoel van onmacht en het toenemen van de klachten als men zich 
daartegen verzet.’  
140 Encarta Winkler Prins editie 2002 (op cd-rom): ‘[h]et psychasthene karakter is gekenmerkt door een 
neiging tot overmatige precisie en perfectionisme, [...] onzekerheid en angst voor controleverlies, waardoor er 
vaak twijfelzucht bestaat en een wisselende neiging tot controledwang.’ 
141 HE aan PE, circa 05-10-1910, EPC2, S5, 58. 
142 Ibidem. 
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Arbeitslust selbst Dich vollkommen befriedigen würden.’143 

 

Zelf was Ehrenfest zich er al langer van bewust dat hij steeds dieper verstrikt raakte in een 

vicieuze cirkel van werkloosheid en gebrek aan werklust. Zo hij dat níet was, had Hugo 

hem daar nu pijnlijk bewust van gemaakt. Juist omdat je een gezin hebt, zo hield hij zijn 

jongere broer voor, moet je je bewust zijn van de verplichting een werkend bestaan te leiden. 

En niet eens alleen de financiële verplichting tegenover je gezin, maar ook de morele 

verplichting tegenover de wereld, die je met jouw kennis en kunde moet verrijken: 

 

‘Es ist gerade dieses Bewusstsein der Verpflichtung (in begrenztem Sinne – zu Deiner 

Familie, doch auch in weitestem Sinne – der Welt gegenüber), welches im Contrast in 

Deinem Kopfe die mangelnde concentrierte, constante Arbeitslust als das 

dominierende pathologische Symptom erscheinen lässt.’144 

 

De bevestiging van zijn vermoedens door een gediplomeerd arts waren Paul evenwel niet 

onwelkom. Al in Bad Kissingen had hij tenslotte gehoopt de oorzaak van zijn problemen te 

kunnen vinden – en er een oplossing voor te zoeken. Zijn arts daar had hem echter niet 

kunnen helpen. Nu zijn broer alsnog met een medische verklaring kwam, kon hij 

vertrouwen op de oplossingen die hij van hem voorgelegd kreeg. 

 Ehrenfests poging zich aan te passen aan de Russische samenleving, een wijze om 

zich met zijn omgeving te kunnen identificeren en goede arbeidsomstandigheden te 

bewerkstelligen, kon volgens Hugo als mislukt worden beschouwd. Die aanpassing kon 

zijns inziens namelijk nooit tot assimilatie leiden, aangezien de kwestie van religie in deze 

een ‘unüberwindliches Hindernis’145 zou blijven vormen. Paul zou derhalve nooit een 

volwaardig Russisch burger kunnen worden, hetzij als voormalig jood of als 

buitenkerkelijke. Hugo kon naar aanleiding van deze analyse bijgevolg slechts één conclusie 

trekken. Te veel negatieve factoren bedreigden zijn arbeidsproductiviteit in Rusland. 

Verbetering kon niet verwacht worden, dus zijn broer moest Rusland verlaten. Het liefst zo 

snel mogelijk, zo deelde hij Paul in zijn karakteristieke steno nadrukkelijk mee: 

 

‘Wahl einer neuen Umgebung = Auswanderung [...] Du hast dir ein neues Vaterland 

erwählt [und] es will Dich nicht – Deine Wahl war unglücklich – Du solltest nicht 

                                                 
143 Ibidem. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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überrascht sein.’146 

 

Waarop hij even verder liet volgen: 

 

‘Wenn ich nun auch vollkommen durchdrungen bin von der Überzeugung, dass Du 

Russland verlassen sollst – sobald als möglich – sicherlich bevor Du die Aufforderung 

dazu erhältst – So bin ich mir ebenso vollständig bewusst dass ich Dir nichts rathen 

kann, wohin zu gehen.’147 

 

Deze brief gaf een duidelijke bevestiging van de opvattingen die Ehrenfest zelf sinds kort 

toegedaan waren. De waarde die hij eraan hechtte kon dan ook moeilijk overschat worden. 

Zelf had hij behoorlijk lopen worstelen met de vraag welke consequenties hij moest trekken 

uit de moeizame loop van zijn carrière in St. Petersburg en vervolgens de ervaring die zijn 

verblijf in Bad Kissingen hem bracht. Dat blijkt overigens wel uit de weinig subtiele wijze 

waarop hij zijn echtgenote deelgenoot maakte van zijn zorgen en twijfel.  

 

5. Balans: na drie jaar St. Petersburg 

Wetenschappelijke bijdragen 

Ehrenfest leefde nu drie jaar in St. Petersburg. Voor zijn vertrek was het voornamelijk zijn 

angst geweest, zoals hij zijn studievriend Heinrich Tietze in de herfst van 1907 had 

geschreven, dat hij van werk verstoken zou blijven en uit gebrek aan inkomsten 

noodgedwongen uit Rusland zou moeten vertrekken.  

Het was voorlopig anders gelopen. Hij had een jaar lang betaald mogen werken, 

had anderzijds ook genoeg andere bezigheden: zijn Magisterexamen, zijn discussiegroep en 

zijn studenten. En niet te vergeten het artikel dat hij samen met Tatiana schreef voor de 

Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften over Boltzmanns statistische mechanica. Dat 

hadden ze in januari 1910, na meer dan twee jaar actieve arbeid, persklaar bij de redactie 

ingeleverd. Ze hadden regelmatig contact gehouden met Felix Klein, die hen had verzekerd 

dat ze zich van geen deadline iets aan hoefden te trekken en het werk in hun eigen tempo 

konden afmaken. Maar zelfs begin 1910 bleek het nog niet klaar voor publicatie. In de tijd 

dat de twee aan het artikel werkten waren reeds zoveel verhandelingen verschenen die 

commentaar leverden op Boltzmanns statistiek, dat ze werden opgedragen hun werk door 
                                                 
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
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middel van een aantal appendici geheel eigentijds te maken. Het artikel dat ze schreven had 

tenslotte de pretentie een standaardwerk over statistische mechanica te worden.148 

Het was overigens niet het enige onderwerp waarmee Ehrenfest zich de laatste 

jaren wetenschappelijk had beziggehouden. Voor publicatie gereed kreeg hij niettemin 

slechts twee korte artikelen in Mathematisch-Naturwissenschaftliche Blätter en twee in het 

Physikalische Zeitschrift, alle betreffende uiteenlopende problemen in de natuurkunde.149 

Ondanks de korte omvang wakkerde Ehrenfest met tenminste één van de artikelen een 

levendige discussie aan binnen de theoretische fysica. Hij poneerde in september 1909 in 

het Physikalische Zeitschrift de stelling dat een vaste, met gelijkblijvende snelheid rondtollende 

ronde schijf volgens de speciale relativiteitstheorie een paradoxaal verschijnsel was. Een 

waarnemer ziet de rand van de schijf namelijk verkleinen volgens de lorentzcontractie150, 

terwijl de straal van de schijf gelijk blijft. Niet de minste fysici mengden zich in het debat 

dat naar aanleiding van zijn stelling ontstond, waaronder Max Abraham, Max Born en Max 

von Laue.151 

Aan de andere kant bleef het Ehrenfest fustreren dat hij er in St. Petersburg niet in 

slaagde de zekerheid van een vaste betrekking te krijgen. Want ofschoon hij het leven in 

Rusland an sich hem zeer beviel, werd zijn gemoed in hoge mate overheerst door de druk 

die het hebben van een gezin met zich meebracht. Zeker toen in juli 1910 zijn tweede 

dochter Galya werd geboren, kon de familie een tweede inkomen goed gebruiken. 

Daarnaast behield hij het beangstigende idee afgezonderd te zijn van de Europese 

natuurwetenschappelijke kring. Die gedachte kwam vooral daaruit voort, dat hij zijn inziens 

onvoldoende erkenning voor zijn wetenschappelijke bijdragen kreeg van zijn collega’s in 

Europa. Die twijfel had een bijkans verlammende uitwerking op hem. ‘[I]ch lebe hier absolut 

müssig ohne eine Spurr von Idee im Kopf’152, zo liet hij een collega in Berlijn begin 1910 weten. 

Om zijn kansen in Rusland te vergroten was een Magistertitel onontbeerlijk, maar inspiratie 
                                                 
148 Paul Ehrenfest, 86 en Paul en Tatiana Ehrenfest, ‘Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in 
der Mechanik’, in: CSPPE, 213-300, aldaar 287. 
149 Paul Ehrenfest, ‘Wie sieht die Curve y = (-1)x aus?’, ‘Graphische Veranschaulichung des einfachsten Falles 
von ungleichförmiger Reihenkonvergenz’, ‘Gleichförmige Rotation starrer Körper und Relativitätstheorie’ en 
‘Ungleichförmige Elektrizitätsbewegungen ohne Magnet- und Strahlungsfeld’, in: CSPPE, 150-155. 
150 De Speciale Relativiteitstheorie die Einstein in 1905 introduceerde problematiseerde zoals gezegd de rol 
van de waarnemer bij natuurkundige verschijnselen. De theorie laat zien dat de lengte van een voorwerp niet 
voor iedere waarnemer hetzelfde is. Een bewegende waarnemer ziet de lengte van een voorwerp, ten opzichte 
van een stilstaande waarnemer, verkort met een factor gelijk aan de lorentzfactor. Dit geldt uiteraard ook 
wanneer de voorwerpen bewegen (zoals ook een ronddraaiend voorwerp). Dit verschijnsel heet de 
lorentzcontractie, genoemd naar Hendrik Lorentz, die deze hypothese al in 1892 opstelde. 
151 Albert Einstein aan Arnold Sommerfeld, 29-09-1909; AE aan Ludwig Hopf, 19-08-1910 en AE aan PE, 
12-04-1911, Martin J.Klein e.a. ed., The collected papers of Albert Einstein. Volume 5, The Swiss years: correspondence, 
1902-1914 (Princeton 1993) 211, 251 en 292. 
152 PE aan H. Blasius, ongedateerd (februari/maart 1910), ESC1, S4, 120. 
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voor een dissertatie vloeide steeds meer uit hem weg. In feite begon Ehrenfest het 

Russische avontuur somber in te zien. 

 

‘Heimatsgefühl’ 

Die zorgen sprak hij op dat moment nog niet uit. Hij besefte dat hij dit risico bewust had 

gelopen toen hij in 1907 de reis naar Rusland had besloten te maken. Hij wilde zijn vrouw 

naar haar ‘Heimat’ laten terugkeren en zijn dochter er één geven. Uit een discussie die hij in 

de zomer van 1910, na de geboorte van hun tweede kind, met Tatiana voerde over het al 

dan niet laten dopen van hun kinderen, blijkt de waarde die hij aan een ‘Heimatsgefühl’ 

hechtte. Onder invloed van Joffe en Herglotz groeide bij Ehrenfest de gedachte dat zijn 

kinderen tot een kerk zouden moeten toetreden, om te ontsnappen aan het gevoel alleen te 

staan – een gevoel dat hem voortdurend beving. Hij trachtte zijn echtgenote te overtuigen 

met de gedachte dat zij niet het recht hadden hun kinderen te dwingen dezelfde 

‘Kampfstellung’153 in te nemen, waarvoor zij destijds hadden gekozen. ‘Die Kinder müssen 

getauft werden. Sie müssen ohne irgend eine Einschränkung sich irgendwo Zuhause fühlen 

können.’154 

 Ehrenfest veronderstelde dat Tatiana hier ook zo over dacht. Ze zouden zijns 

inziens enkel nog kunnen discussiëren over de juiste confessie – ‘orthodox – wenn Du es 

wünschest – oder protestantisch, wenn ich wählen sollte’155. Joods konden hun dochtertjes 

niet worden, daar bij het jodendom de overlevering via de moeder ging. Zoals veel 

Europese joden die zich tot christenen lieten bekeren, had Ehrenfest daarom het 

protestantisme in gedachten, dat een veel minder antisemitische reputatie kende dat het 

katholicisme. Tatiana wees haar echtgenoot evenwel op het feit dat hij onder invloed stond 

van zijn vrienden, die volgens haar op elk besluit dat ze zouden nemen iets aan te merken 

zouden hebben. De last waarmee ze hun dochters nu opzadelden, kon beter weggenomen 

worden door zoveel mogelijk te werken en hen daardoor later financieel onafhankelijk te 

maken.156 Toen Ehrenfest vervolgens niet direct blijk gaf haar mening te delen – en haar 

boodschap te begrijpen –, haar daarentegen nogmaals aanspoorde over het dopen van hun 

kinderen na te denken, liet ze hem in scherpe bewoordingen weten hoe ze over zijn ideeën 

dacht: 

 
                                                 
153 PE aan TEA, 26-08-1910, EPC3, S3, 120. 
154 PE aan TEA, 29-08-1910, EPC3, S3, 123. 
155 PE aan TEA, 26-08-1910, EPC3, S3, 120. 
156 TEA aan PE, 18-08-1910 (= 30-08-1910), EPC3, S4, 140. 
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‘[S]ollen wir wirklich wegen sehr, sehr fraglicher Gemüthsruhe unserer Kinder das 

kleine Bisserl [= Bisschen, PH] bestimmten Wahles aufgeben, welches für unsere 

Enkel gesichert werden kann? Denn das ist mein fester Glaube[,] dass die 

Bestimmungen u[nd] Handlungen jedes einzelnen Menschen Einfluss haben auf die 

Geschichte und wir haben schon die Vorarbeit so vieler Leute, die uns dieses 

erleichtert haben – sollen wir selber bisschen hinaufgehupft haben um in unseren 

Kindern wieder alles rückgängig zu machen? [...] Und das Heimatsgefühl hängt sehr 

wenig von dem [ab] als was in einem Pass steht. [...] Ihr Verständnis für das Volk, 

unter dem sie leben, wird doch nur von der Erziehung abhängen. Mehr schreibe ich 

darüber nichts. 

Übrigens doch – falls Du aus deinem Kopfe die Idee vertreibt dass Du dies 

u[nd] jenes “nicht kannst”, so wirst Du auch materielles vieles erreichen um die 

Zukunft der Luberln [zoiets als ‘liefjes’, PH] zu sichern’. 157 

 

Na zijn ontslag slaagde Ehrenfest er echter niet meer in de dingen positief in te zien. Hij 

zakte weg in een lusteloosheid, die hem uiteindelijk naar Bad Kissingen voerde. De afstand 

die hij in Duitsland had ten opzichte van zijn situatie in Rusland, deed hem het uitzichtloze 

inzien van zijn leef- en werkomstandigheden in St. Petersburg. Langzaamaan drong het 

besef definitief tot hem door dat hij voor een professionele carrière, zijn persoonlijke 

voldoening en – niet te vergeten – een inkomen om zijn gezin te onderhouden, zijn ogen 

weer op West-Europa moest richten. De correspondentie met zijn broer Hugo vormde 

uiteindelijk, nadat hij ook zijn echtgenote betrok bij zijn ingrijpende besluit, de directe 

aanleiding voor Ehrenfest om stappen te ondernemen een betrekking buiten St. Petersburg 

te zoeken. 

                                                 
157 TEA aan PE, ongedateerd (na 30-08-1910), EPC3, S4, 145. 
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Hoofdstuk 3 
 

1911 – 1912 

EEN EIGENZINNIGE OPMARS DOOR DE FYSISCHE WERELD 

 

 

 

1. 1911 – Oriëntatie buiten Rusland 

Een korte Amerikaanse droom 

 

 ‘Über das, was mich nach Amerika lockt schreibe ich nicht und doch ist es unendlich 

viel – ich fühle sehr wohl, was es für mich heißen würde aus der Atmosphäre der 

ewigen Hemmungen auf allen Gebieten in die Atmosphäre des Progresses auf allen 

Gebieten zu kommen. Ich kann sehr wohl fühlen, was es heißt seine Initiatieve bethätigen 

zu können.’158 

 

Ofschoon hij het zichzelf ook zeker niet makkelijk had gemaakt, gaf Ehrenfest zijn 

woonplaats St. Petersburg de schuld voor het slechte verloop van zijn loopbaan. Hij 

meende in de Russische hoofdstad op alle fronten belemmerd te worden. Daar had hij op 

zich geen ongelijk in, maar toegeven dat hij daar zelf ook aandeel aan had, kon of wilde hij 

niet. Liever wilde hij blijven geloven dat hij met zijn vertrek uit Rusland ook zijn 

problemen achter zich zou laten. En nu was bij hem dus de gedachte opgekomen dat de 

Verenigde Staten een ideale bestemming zou vormen. Dat had uiteraard in de eerste plaats 

te maken met de correspondentie met zijn broer Hugo. Daarnaast haalde Ehrenfest zijn 

informatie uit literatuur over Amerika, die hij veelvuldig las.  

Hugo gaf hij hem evenwel te kennen dat de VS wellicht niet de meest geschikte 

plek was om aan zijn depressiviteit te ontsnappen. Aan de ene kant liet hij hem blijken dat 

er een kans was dat hij het door hard te werken ver kon schoppen in de VS, aan de andere 

kant achtte hij zijn jongere broer mentaal te zwak om zich daar daadwerkelijk staande te 

kunnen houden.159 Hij had uiteraard ook gemerkt hoe het Ehrenfest in St. Petersburg was 

vergaan. Daar hij meende dat de stand van de fysica in de VS niet zoveel verschilde van die 

van Rusland – en zijn broer in feite slechts naar behoren bleek te kunnen functioneren als 

                                                 
158 PE aan HE, ongedateerd, ca. augustus 1911, EPC2, S5, 58. 
159 HE aan PE, 17-09-1911, EPC2, S5, 58. 
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hij werd opgevangen in een goedlopende wetenschappelijke gemeenschap – vreesde hij het 

ergste. 

 Om hem dit duidelijk te maken, schiep Hugo een lichtelijk overdreven beeld ten 

aanzien van de natuurwetenschappelijke toestand van de VS. ‘Ja, Du kannst [es] hier 

schaffen, aber vergesse nicht, dass Du ganz unten anfangen musst.’160 De voorstelling die 

Hugo van de VS maakte, was een land waarin een goede wetenschappelijke infrastructuur 

nagenoeg ontbrak. Ehrenfest zou aan de andere kant van de Atlantische Oceaan kunnen 

werken, maar zou zijn wetenschappelijke praktijk als docent en onderzoeker van de grond af 

moeten opbouwen. Zowel het niveau van studenten als van docenten haalde het volgens 

Hugo vaak niet bij wat Ehrenfest in Europa gewend moest zijn. Bij het houden van lezingen 

hoefde hij niet te rekenen op een grote schare bewonderende en intelligente studenten. Als 

hij zijn voordrachten niet op basaal niveau hield en een populair karakter gaf, moest hij er 

volgens Hugo rekening mee houden dat er überhaupt geen publiek op zijn lezingen af zou 

komen. Het leek hem, voor zijn geestelijk sowieso niet zo stabiele broer, niet de meest ideale 

situatie om in terecht te komen.161 

 In werkelijkheid waren rond 1900 in verhouding al bijna twee keer zoveel 

natuurwetenschappers in de VS werkzaam als in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbel-

monarchie. Daarbij kwam nog, dat vooral in de decennia na 1900 het aantal Amerikaanse 

fysici sterk begon te stijgen. In de jaren dat Ehrenfest met zijn broer correspondeerde kroop 

de Amerikaanse natuurkunde juist voorzichtig uit de schaduw van Europa, al bleef haar 

bijdrage aan de theoretische natuurkunde in die tijd nog erg beperkt.162 Het toekomstbeeld 

dat Hugo voor Ehrenfest schetste was derhalve licht overdreven, maar gaf waarschijnlijk de 

inspanningen die Ehrenfest in de VS zou moeten verrichten, zeker in vergelijking met het 

werken aan een van de gevestigde universiteiten in Europa, goed weer.  

Hun briefwisseling over dit thema eindigde in september 1911, met deze serieuze 

waarschuwing van Hugo. Ehrenfest staakte daarop de verzoeken aan het adres van zijn 

broer, al had dat ongetwijfeld meer te maken met de vooruitzichten die hij op dat moment 

elders voor zich zag. 

 

Czernowitz 

Eén van Ehrenfests studievrienden, Hans Hahn, was in de zomer van 1909 van Wenen 

                                                 
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 
162 Quantum Generations, 15-16. 
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verhuisd naar Czernowitz163, de hoofdstad van het meest oostelijk gelegen Oostenrijkse 

kroongebied Boekovina. Aan de universiteit ter plaatse werd hij aangesteld als hoogleraar in 

de wiskunde. Nog geen half jaar later had hij Ehrenfest gevraagd of hij wellicht zin had om 

ook naar Czernowitz te verhuizen. Ehrenfest en Hahn hadden geen geregeld contact en die 

laatste was dan ook slecht op de hoogte van Ehrenfests levensomstandigheden in St. 

Petersburg. Maar, zo schreef hij: ‘falls Du zurück willst: Thüren und Arme sind offen’.164 

 Ehrenfest was dit aanbod niet vergeten. Na de verhelderende correspondentie met 

zijn broer bracht hij Hahn als eerste op de hoogte van de noodzaak voor hem Rusland te 

verlaten. Die kon hem eind oktober 1910 al meedelen dat een positie voor hem aan de 

universiteit van Czernowitz geen enkele moeilijkheid zou vergen.165 Met die toezegging 

meende Hahn overigens dat hij Ehrenfest al praktisch over de streep had getrokken. Hij 

bleef zijn oude vriend benadrukken hoezeer zijn komst niet alleen hemzelf, maar ook de 

twee(!) andere fysici die Czernowitz rijk was, zouden verheugen. De indruk die hij in Wenen, 

waar de drie fysici in Czernowitz hem van kenden, had achtergelaten, moest tot Ehrenfests 

verrassing dus behoorlijk groot zijn geweest.166 

 Ondanks het feit dat hem in Czernowitz geen kring van gerespecteerde fysici 

wachtte, bleef Ehrenfest geïnteresseerd in deze eenvoudige mogelijkheid een vaste 

aanstelling te bemachtigen en informeerde hij naar de precieze mogelijkheden aldaar te 

kunnen werken. Het antwoord dat hem vervolgens bereikte was niet het bericht dat hij 

gehoopt had te krijgen. Enerzijds meldde Hahn hem nogmaals dat hij en zijn collega’s 

Ehrenfests habilitatie met de grootst mogelijke vreugde zouden begroeten, maar dat hij 

anderzijds enkele ongunstige mededelingen ten aanzien van zijn aanbod moest doen. 

Daarmee bleek dat hij zijn oude studievriend in feite wassen neus had voorgehouden. 

Schijnbaar kwam hem het vooruitzicht van Ehrenfests aanwezigheid in zijn perifere 

woonplaats aangenaam voor. Van een degelijk aanbod bleek echter absoluut geen sprake te 

zijn. 

Een professoraat kon Ehrenfest namelijk wel vergeten in Czernowitz. Voor buiten-

kerkelijken was het weliswaar geen probleem zich aan een Oostenrijkse universiteit te 

habiliteren, maar het bemachtigen van een leerstoel lag buiten hun bereik. En waar dit 

probleem zich op zich eenvoudig uit de weg liet ruimen, wanneer Ehrenfest weer toe zou 

treden tot een religie, zou zijn joodse afstamming hem mogelijk alsnog beletten de 
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professortitel te verkrijgen.167 

 Een nog serieuzer probleem vormde de kwestie van Ehrenfests inkomen. ‘Bezüglich 

der Honorarfrage lauten meine Auskünfte nicht günstig. [...] Ich sehe keine Möglichkeit 

einer honorierten Tätigkeit’168. Een privaatdocent hoefde volgens Hahn op generlei wijze op 

inkomsten te rekenen en met aanvullende cursussen zou Ehrenfest slechts ‘een paar kronen’ 

kunnen verdienen. Voor onbetaald werk hoefde Ehrenfest niet te verhuizen, daar kon hij in 

St. Petersburg zelf zijn tijd mee vullen. Het was hem in eerste plaats te doen geweest zijn 

verantwoordelijkheden voor zijn gezin op zich te nemen en dus voor inkomsten te zorgen. 

Dat zijn enige mogelijkheid in Czernowitz, daar het professoraat tenslotte buiten zijn bereik 

lag, een baan als onbetaalde privaatdocent was, stelde hem zeer teleur. Bovendien 

confronteerde Hahn hem nog met een feit dat zijn vooruitzichten ook geen goed deed. De 

laatste jaren waren in Oostenrijk verschillende Russische spionnen opgepakt die ervan 

verdacht werden in de oostelijke gebieden van het rijk Russische propaganda te hebben 

bedreven. De Oostenrijkse overheid hield derhalve immigranten uit Rusland scherp in de 

gaten.169 

 Anderhalve maand lang liet Ehrenfest de zaak, die aanvankelijk nog zo hoopgevend 

had geleken, vervolgens rusten. Een habilitatie zou hem hoe dan ook niet slecht uitkomen. 

Zoals gezegd was het in Duitstalige landen zónder dit proefschrift onmogelijk een 

wetenschappelijke carrière aan te vangen. Maar met zijn dertig jaar werd Ehrenfest ook 

langzaamaan te oud om voor universiteiten nog aantrekkelijk te zijn – professor kon hij 

tenslotte pas ná zijn habilitatie worden. Niettemin schreef hij zijn oude vriend Hahn dat hij, 

teleurgesteld in de matige arbeidsvoorwaarden, maar afzag van Czernowitz en zijn geluk in 

Duitsland ging beproeven.170  

Deze ervaring had hem in ieder geval geleerd wat hij kon verwachten bij het zoeken 

naar een positie. Het gaf hem geen reden voor enige hoopvolle verwachting.  

 

Leipzig en München 

Wat Duitsland evenwel voor had op Czernowitz was het feit dat Ehrenfest daar ook als 

privaatdocent op een inkomen kon rekenen, omdat de collegegelden er hoger waren.171 Van 

de in Leipzig woonachtige Herglotz leerde hij dat de enige theoretisch fysicus ter plaatse, 
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168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
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Theodor Des Coudres, zonder meer positief zou reageren op een habilitatieverzoek van 

Ehrenfest. Zodoende stuurde Ehrenfest Des Coudres, met wie hij zelf al eerder had 

gecorrespondeerd, begin maart een brief met de vraag of er principiële bezwaren zouden 

bestaan tegen zijn habilitatie in Leipzig.172 Dit was zeer naar wens van Herglotz, die – zoals 

tevoren in Wenen – ook in Leipzig niet over zijn depressie heenkwam en een eventuele 

komst van Ehrenfest zeer toejuichte. Nooit te beroerd om de druk op zijn oude vriend wat 

op te schroeven, deed hij daarbij geen moeite die persoonlijke gevoelens voor zijn 

jeugdvriend verborgen te houden: ‘Wie sehr ich mich freuen würde, in Leipzig nicht mehr so 

ganz allein zu sein, kannst Du Dir wohl denken’173. 

 Des Coudres antwoordde aanvankelijk erg positief op Ehrenfests verzoek: ‘Mich 

würde es sehr freuen, wenn das Leipziger physikalische Orchester durch Sie Verstärkung 

erführe.’174 Maar al snel deden zich nieuwe moeilijkheden voor. De hoogleraar kon niet met 

zekerheid zeggen of de Weense doctorstitel ook in Leipzig geldigheid bezat. Anders dan in 

Rusland had dat niet zozeer te maken met de te sterk uiteenlopende systemen in het hoger 

onderwijs, als wel met onderlinge spanningen tussen Leipzig en Oostenrijk. Sinds dat laatste 

land problemen maakte over de erkenning van promovendi in de natuurkunde uit Leipzig, 

had de natuurkundefaculteit besloten ook Oostenrijkse doctoren niet meer toe te laten.175 

Zonder erkende doctorstitel zou Ehrenfest niet eens in staat zijn zich te habiliteren. 

 Nu werd deze kwestie minder urgent toen Herglotz Ehrenfest kon meedelen dat aan 

de universiteit van Leipzig überhaupt geen vaste aanstelling mogelijk bleek. Maar Ehrenfests 

oude studievriend had vervolgens al eigenhandig navraag gedaan in München, waar de 

gerespecteerde hoogleraar Arnold Sommerfeld de leerstoel voor theoretische natuurkunde 

bezette. Die had hij in 1906 overgenomen, nadat het professoraat sinds Boltzmanns vertrek 

naar Wenen sinds 1894 vacant was geweest. Aan één van Sommerfelds promovendi, de 

Nederlander Peter Debije, had hij Ehrenfests zaak voorgelegd. Die toonde zich enthousiast 

over de mogelijkheid dat Ehrenfest in München versterking kwam bieden aan het instituut 

voor theoretische fysica en beloofde zelf bij Sommerfeld voor Ehrenfest te pleiten.176 

 Debije was begin 1911 juist naar het Zwitserse Zürich geroepen om daar aan de 

universiteit de positie in te nemen die Einstein bij zijn vertrek naar de universiteit van Praag 
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had achtergelaten.177 Dit belette hem, toen hij dit verzoek ontving, evenwel niet Sommerfeld 

nogmaals te informeren over Ehrenfests wens zich in München te habiliteren. Sommerfelds 

antwoord moest Ehrenfest ondertussen bekend in de oren hebben geklonken. Zowel in 

Czernowitz als Leipzig was men eerder immers in principe zeer verheugd geweest over de 

mogelijkheid Ehrenfest aan de universiteit binnen te halen. De bewondering van de 

plaatselijke natuurkundigen, die Ehrenfest sinds zijn voorzichtige oriëntatie op universiteiten 

in Oostenrijk en Duitsland ten deel viel, moest hem zeer hebben verheugd. Aan de andere 

kant waren beide besprekingen om verschillende redenen stukgelopen. Dat ook München 

geen uitzondering op die regel vormde, bracht hem de wanhoop nabij. 

 Sommerfeld liet weten dat hij onder zijn eigen studenten genoeg potentiële 

privaatdocenten had. Bovendien had hij desondanks al een wetenschapper van buiten 

gehaald, Max von Laue, die bij Planck in Berlijn had gestudeerd. Hij zag derhalve niet in 

waarom hij nog meer privaatdocenten van buiten München zou moeten opvangen. Te meer 

daar zijns inziens de universiteiten van Göttingen, Leipzig en Berlijn verhoudingsgewijs veel 

meer ruimte voor extra privaatdocenten hadden dan München. Des Coudres had op dat 

moment helemaal geen habiliterende fysici in dienst, zo wist hij. Hij was derhalve van 

mening dat Ehrenfest zich maar bij een van de andere Duitse universiteiten moest laten 

informeren naar openstaande habilitatiemogelijkheden. Die afwijzing nam evenwel niet weg 

dat ook Sommerfeld Ehrenfest zeer hoogschatte, zoals hij in een brief aan Debije duidelijk 

maakte: 

 

‘Natürlich wäre auch für mich die Anwesenheit von Ehrenfest in München sehr 

anregend[;] seine Vorträge zu hören, wäre für mich ein ebensolcher Genuss, wie seine 

Arbeiten zu lesen, die lauter Leckerbissen sind.’178 

 

Debije bracht deze woorden vervolgens over aan Ehrenfest en verzocht hem enigszins 

gerust te stellen door er enkele bemoedigende gedachten aan toe te voegen: 

 

‘Ich hoffe, dass Sie aus den obigen Worten sehen werden, welchen Wert Ihre Arbeit 

für Sommerfeld hat. Uebrigens wissen Sie ja ebenso gut wie ich, dass er mit seiner 

Meinung nicht allein steht, deshalb bin ich auch überzeugt, dass auch Sie leicht eine 

Universität finden werden, die Sie mit offenen Armen aufzunehmen bereit ist.’179 

                                                 
177 Peter Debije aan Abram Fedorovitsj Joffé, 19-05-1930, MPG-Archiv, III. Abt., Rep. 19, Nr. 402. 
178 Debije aan PE, 30-05-1911, ESC3, S3, 69. 
179 Ibidem. 



Hoofdstuk 3: Een eigenzinnige opmars door de fysische wereld 65 

 

Duitse doctor 

Ehrenfest correspondeerde nu al meer dan een half jaar met zijn oude vrienden en collega’s 

in Europa. Het had hem vooralsnog bitter weinig opgeleverd. Als buitenstaander bleken te 

veel obstakels op zijn weg een habilitatie in Duitsland of Oostenrijk glad te laten verlopen. 

Niettemin kon hij de geruststellende conclusie trekken dat zijn angst in het geïsoleerde St. 

Petersburg door de Europese natuurwetenschappelijke kring te worden vergeten niet terecht 

was geweest. Bij zijn pogingen een aanstelling te vinden liep hij weliswaar voortdurend tegen 

complicaties aan, maar die hadden evenwel voornamelijk formele gronden en geen 

persoonlijke. Door de jaren heen was zijn wetenschappelijke reputatie in Europa redelijk 

gevestigd, zoals uit bovenstaande citaten wel bleek. Zijn artikelen werden over het algemeen 

enthousiast ontvangen en collega’s die zijn lezingen hadden gevolgd, spraken daarover 

zonder uitzondering zeer lovend. 

 De discrepantie tussen de positieve berichten die hij ontving enerzijds en de 

onmogelijkheid desondanks een baan te vinden anderzijds, karakteriseert in feite zijn positie 

in de hele periode vanaf zijn periode en raakt daarmee aan de kern van deze scriptie. 

Ehrenfest werd weliswaar in zekere mate gewaardeerd als natuurwetenschapper, maar als 

universitair medewerker bleek hij toch niet aantrekkelijk genoeg. Dat had in eerste plaats te 

maken met zijn persoonlijke, non-conformistische, achtergrond. Daarnaast had Ehrenfest 

binnen de natuurwetenschappelijke kring in Europa simpelweg te weinig contacten om een 

daadkrachtige lobby te kunnen voeren. Hij zette zijn hoop op de collega’s die hij nog uit zijn 

studietijd kende. Maar de mogelijkheden bij Hahn in het verre Czernowitz bleken verre van 

interessant en ook Herglotz had als astronoom te weinig ingangen bij de belanghebbende 

fysici.  

Daarom zocht hij nu hem niet veel anders restte, zijn toevlucht tot een nieuwe, 

onlangs opgedane connectie, zijn collega Peter Debije. Die was zoals gezegd naar Zürich 

verhuisd, wat Ehrenfest deed aangrijpen te informeren naar de situatie aan universiteiten in 

Zwisterland. ‘Ich würde aber – wie die Dinge nun einmal liegen – vorziehen, mich an einer 

Schweizer Universität habilitieren zu können. Das heißt natürlich: Bern oder Zürich’180, zo 

schetste hij zijn nieuwe toekomstplannen voor zichzelf. In principe had Zürich veel voor op 

Bern. De natuurkundige en wiskundige faculteit aldaar stonden in een veel hoger aanzien 

dan die van Bern en konden bovendien bogen op de aanwezigheid van een grote theoretisch 
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fysische kring. Aan de andere kant kon dat betekenen dat Zürich geen ruimte had voor een 

extra privaatdocent. Daarenboven meende hij redenen te hebben om aan te nemen dat 

Debije zich niet serieus voor zijn zaak zou inzetten.181 Hij vreesde dat ook de afwijzing uit 

München te wijten was aan onwil van Debije. Hoe het ook zij, hij schreef Debije toch aan, 

maar wachtte die zomer tevergeefs op antwoord. 

 Herglotz bleek niet gestopt te zijn met zijn pogingen Ehrenfest voor Leipzig te 

winnen. Hij spoorde hem aan bij Sommerfeld in München de Duitse doctorstitel te behalen 

om zich vervolgens in Leipzig te kunnen habiliteren. Sommerfeld stond als wetenschapper 

in groot aanzien. Mede onder invloed van zijn jonge protégés Debije en Von Laue raakte hij 

rond die tijd zelfs erg geïnteresseerd in de quantumtheorie. Een paar jaar later zou hij één 

van de grootste theoretici op dat gebied worden. Het leek Ehrenfest een goede mogelijkheid 

met de professor bekend te raken. Eind augustus schreef hij Sommerfeld aan en vroeg hem 

naar de mogelijkheden bij hem te promoveren. Sommerfeld, die als corrector van Ehrenfests 

Encyklopädie-artikel reeds op de hoogte was van diens verrichtingen,182 gaf Ehrenfest met 

genoegen toestemming bij hem te promoveren. Daarnaast greep hij de gelegenheid aan 

Ehrenfest nog eens duidelijk te maken dat de afwijzing voor zijn habilitatieverzoek geen 

andere redenen had dan die Debije hem overgebracht had – en dat Debije wat dat betreft 

dus geen enkele blaam aan die afwijzing trof.183 

 Ehrenfest bleef evenwel twijfelen of hij de juiste keus had gemaakt, door zich te 

schikken naar de regels van een kleine universiteit in het oosten van Duitsland, waarheen 

hem in feite niets anders lokte dan de aanwezigheid van Herglotz. Daarnaast betwijfelde hij 

het of hij en zijn echtgenote wel weer in Duitsland konden aarden, zeker omdat ze er niet 

zonder reden juist waren vertrokken. Maar Herglotz, die weer aan zware aanvallen van 

depressie leed en niets liever wilde dan dat zijn oude vriend hem in Leipzig gezelschap kwam 

houden, wilde van geen twijfel weten. De tirade waarmee hij Ehrenfest overviel, toen die 

hem deelgenoot van zijn twijfels maakte, was misschien niet geheel geonrechtvaardigd, maar 

zei in dit geval zeker zoveel over de onzekere Ehrenfest als over hemzelf:  

 

‘Natürlich ist das alles, was Du schreibst, Unsinn – Thatsächlich ich erkläre es Dir – 

Du hast jetzt bereits gar kein Klares und natürliches Urtheil mehr über die einfachsten 

Dinge – Deine Gedanken schlagen lauter Purzelbäume. Höchste Zeit, daß Du in 
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“wohlgeordnete” Zustände kommst – auf die Dauer in Russland zu leben, hast Du 

überhaupt und gar noch als Nicht-russe einfach nicht [die] Kraft – Du gibst einen zu 

grossen Theil Deiner Spannkraft daran aus, allerlei mehr oder minder an die Nerven 

gehende Dinge zu machen und dann klagst Du über Arbeitsunfähigkeit!’184 

 

Maar het werkte wel. Ehrenfest besloot onder toezicht van Sommerfeld te promoveren. Het 

leek hem zelfs de uitgelezen kans om naar München zelf te gaan en daar door Sommerfeld 

zelf onderwezen te worden. Daartoe had hij een promotieonderzoek bedacht dat geheel in 

de lijn van Sommerfelds eigen onderzoeksmethoden lag en waar hijzelf een stuk minder in 

thuis was. Sommerfeld was een van Europa’s grootste experts op het gebied van de 

wiskundige vergelijkingen in de elektromagnetische theorie.185 Het ontbrak Ehrenfest naar 

eigen zeggen aan dit onmisbare vermogen om puur op basis van wiskundige vergelijkingen 

wetenschap te bedrijven: 

 

‘Ich wünsche nämlich schon seit 2-3 Jahren [...] nach München zu gehen, um unter 

Ihrer Führung – neben vielem anderen – speciell dieses zu lernen: wie man eine Arbeit 

die wirklichen Rechenaufwand erfordert zu Ende führt. Ich kann das nicht – ich kann 

nur solche Dinge machen, die durch eine anschauliche, qualitative Überlegung oder 

eventuell noch durch eine “epsilontisch-mathematische” Betrachtung erledigt werden 

können. Deshalb bin ich verurtheilt, immer nur skizzenhaft zu arbeiten und ich sehe 

dass ich an dieser Hemmung zugrunde gehen muss, wenn es mir nicht gelingt sie zu überwinden.’186 

 

Sommerfeld stond niet onwelwillend tegenover Erhenfests plannen en zegde zijn hulp toe. 

Wel waarschuwde hij hem niet te overmoedig te worden en uiteindelijk jaren tijd in zijn 

dissertatie te stoppen. Voor een wetenschapper als Ehrenfest, die al zeven jaar geleden 

gepromoveerd was en verschillende belangrijke publicaties op zijn naam had staan, was deze 

promotie in feite niet meer dan een formele hindernis op weg naar een vaste aanstelling. 

Derhalve verzekerde Sommerfeld hem dat hij desnoods zijn hoogdravende project 

tussentijds kon afbreken en simpelweg een oud artikel tot dissertatie kon bewerken. 

Waarschijnlijk besefte Ehrenfest ook dat het geen zin had zijn prioriteiten bij een 

ingewikkeld promotieonderzoek te leggen, want hij stelde zijn plannen bij en maakte de 

verstandige keuze zijn juist in de Annalen der Physik gepubliceerde, spraakmakende artikel 
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‘Welche Züge der Lichtquantenhypothese spielen in der Theorie der Wärmestrahlung eine 

wesentliche Rolle?’ tot dissertatie te bewerken. In dat artikel onderzocht Ehrenfest de 

achtergronden van de energiequanta-hypothese en het verband van die hypothese met de 

thermodynamica.187 

 Belangrijker nog was een andere opmerking die Sommerfeld tegen Ehrenfest 

maakte. Hij had onlangs Klein gesproken, die hem verteld had dat hij nog altijd wachtte op 

Ehrenfests verlof om diens Encyklopädie-artikel te laten drukken. Sommerfeld gaf Ehrenfest 

daarop goede raad: 

 

‘Wäre es nicht eine gute Vorübung und Vorbedeutung für eine rechtzeitige 

Abwicklung Ihrer Promotions- und Habilitationsgeschäfte, wenn Sie vorher dieses 

Onus [lat. voor ‘last’ of ‘zware opgave’, PH] erledigten, wozu nach Klein nur eine 

Postkarte nötig wäre?’188 

 

2. Encyklopädie-artikel 

Na een jaar van actieve correspondentie kon Ehrenfest tevreden zijn. Zijn vrees dat zijn 

geïsoleerde bestaan in St. Petersburg onopgemerkt was gebleven, was onterecht gebleken. 

Bovendien had hij zichzelf het laatste jaar in het bijzonder op de kaart gezet in Europa, door 

de natuurwetenschappelijke kring te laten weten wat zijn plannen waren. Zijn vooruitzichten 

lagen vooralsnog met name bij Leipzig, waar hij zich probleemloos zou kunnen habiliteren, 

nadat hij zijn Duitse doctorstitel zou hebben gehaald. Dat hij de gelegenheid had gekregen 

zijn promotieonderzoek bij de vooraanstaande professor Sommerfeld in München te doen, 

mocht hem al helemaal niet ontevreden stemmen. En hoe de zaken ook zouden lopen – 

Ehrenfest bezat uit principe nog een afkerig gevoel van een tweede promotie –, vanuit zijn 

verre woonplaats St. Petersburg was hij al zo ver gekomen. Hij kon altijd nog, zo meende 

hij, de mensen persoonlijk ontmoeten met wie hij nu gecorrespondeerd had. Wellicht zou 

hem dat nog verder brengen.189 

 Eerst gaf hij evenwel gehoor aan Sommerfelds aansporing prioriteit te verlenen aan 

het Encyklopädie-artikel. Al in het najaar van 1906 had het echtpaar Ehrenfest het aanbod van 

Felix Klein aangenomen het artikel in de Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften over 
                                                 
187 Sommerfeld aan PE, 13-10-1911, ESC9, S6, 212; Paul Ehrenfest, 170; Paul Ehrenfest, ‘Welche Züge der 
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II (1962) 397. 
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statistische mechanica van de juist overleden Boltzmann over te nemen en nog steeds was 

het in de maak. Het artikel had de ambitie een grondslagen-overzicht van de statistische 

mechanica te worden, wat uiteraard veel tijd kostte. Daarnaast had het echtpaar er niet die 

volledige vijf jaar aan gewerkt. In september 1908 kreeg Sommerfeld als gezegd een eerste 

versie in handen, die hij ‘zeer verdienstelijk’ achtte.190 Ruim een jaar later rondde Ehrenfest 

en zijn echtgenote hun artikel in principe af, nadat het wederom door de handen van 

Sommerfeld was gegaan.191 Toen ze het in januari 1910 drukklaar bij de redactie van de 

Encyklopädie hadden ingeleverd, bleek hun artikel op sommige punten evenwel door de tijd 

ingehaald en kregen ze het verzoek het artikel met een reeks appendices aan te vullen.  

Anderhalf jaar lieten die bijlagen vervolgens op zich wachten, wat bovenal te maken 

had met Ehrenfests persoonlijke omstandigheden. Zijn ontslag in het voorjaar van 1910 was 

tenslotte aanleiding geweest voor de mentale terugval waar hij vervolgens lange tijd mee te 

kampen kreeg. Maar ook zijn overige werkzaamheden maakten dat hij zich er pas in de 

zomer van 1911 toe zette het omvangrijke Encyklopädie-artikel te voltooien. Zijn broer 

schreef hij hoe weinig hij zich daar evenwel toe gedreven voelde: ‘Nun hätte ich etwas [...] 

sehr Dringendes fertig zu stellen – ich gehe aber seit Wochen wie die Katze um den heißen 

Brei um diese Arbeit herum’192. Begin september leverde Ehrenfest het artikel niettemin in 

bij de redactie van de Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften in Göttingen.193 Begin 1912 

kwam het artikel ‘Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik’ dan 

eindelijk uit.194 

 

Inhoud 

‘[T]he article provided a brilliantly concise and illuminating, if sometimes controversial, 

overview of the status of the theory at that time’195, zo kan het artikel – hier in de woorden 

van de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Lawrence Sklar – in één zin samengevat worden. 

Nooit eerder werden de grondslagen en uitgangspunten van de statistische mechanica in één 

artikel zo uitputtend geanalyseerd en van kritiek voorzien. Het artikel trachtte een antwoord 

te geven op de controverses die Boltzmanns werk vanaf het begin omringden, door precies 
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na te gaan hoe Boltzmann tot zijn verreikende conclusies gekomen was, waar eventuele 

hiaten in zijn argumentatie lagen en waar hij juist verkeerd geïnterpreteerd was. Ofschoon 

het overigens op hun beider naam verscheen, was het artikel in feite door Paul Ehrenfest 

geschreven. Tatiana, zo belichtte ze haar rol in een in 1959 aan het artikel toegevoegde noot,  

was vooral opgetreden als Ehrenfests discussiepartner tijdens zijn analyse van de materie. 

Daarnaast hadden ze gezamenlijk gewerkt aan de selectie en systematisering van de onder-

zoeksresultaten.196 

 Het artikel bestond uit drie delen. Aan de hand van eerder genoemd werk van 

Clausius en Maxwell werd in het eerste deel precies beschreven hoe Boltzmann in 1872 tot 

zijn oorspronkelijke opvatting van het H-theorema was gekomen. Door middel van een 

simplificerend model liet Ehrenfest zien welke essentiële rol Boltzmanns Stosszahlansatz 

daarin speelde. Hij toonde aan hoe dat postulaat gebruikt kon worden om daadwerkelijk te 

bewijzen dat een systeem zich altijd in de richting van een evenwichtstoestand beweegt. 

Tevens liet hij zien dat deze eerste versie van het H-theorema niet strookte met de 

omkeerbaarheidsbeginselen.197 

 Vervolgens stapte hij over op de ‘late’ theorieën van Boltzmann, dat wil zeggen na 

diens confrontatie met de wetenschappers die hem op de – ongeoorloofde – onomkeer-

baarheid van zijn statistiek hadden gewezen. Boltzmann wees er in de jaren 1890 op dat zijn 

H-theorema in wezen een waarschijnlijkheidsnotie behelsde, maar hij was niet consistent in 

het gebruik van de term waarschijnlijkheid, of probabiliteit. Die ambiguïteit bij Boltzmann 

bracht Ehrenfest ertoe de term volledig te laten vallen en hem te vervangen door de 

bedachtzamere formulering ‘relatieve frequentie’, die hij nauwgezet definieerde. Daarmee 

trachtte hij de inconsistentie te vermijden die Boltzmanns verrichtingen zo vatbaar maakte 

voor commentaar. Vervolgens verzocht hij de verborgen aannames in Boltzmanns 

argumentatie te expliciteren en te onderbouwen, wat er toe leidde dat hij de statistische 

benadering van het H-theorema uiteindelijk immuun maakte voor bezwaren van de 

omkeerbaarheidsnotie.198 Theoretisch fysicus David Lindley beschrijft in zijn Boltzmann’s 

Atom. The Great Debate That Launched A Revolution In Physics treffend waar Boltzmanns 

gedachtengang onduidelijke stappen vertoonde – en waar Ehrenfest dus voor opheldering 

zorgde: 

 

                                                 
196 ‘Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik’, 213 en 301. 
197 Paul Ehrenfest, 122-123. 
198 Ibidem, 123-125 en Physics and change, 65-66. 
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‘The source of Boltzmann’s confusion over the meaning of his H-theorem was, it 

eventually became clear, a somewhat concealed techniciality of his derivation. In 

deriving it, he had made the pioneering step of analyzing the effects of collisions 

between atoms on the distribution of atomic velocities, but in order to render the 

problem tractable, he had been obliged to make some assumptions about the 

characteristics of typical or average collisions. However, it is precisely the atypical or 

non-average atomic collisions that cause H to increase and entropy to decrease, in 

contradiction to the second law. Boltzmann’s proof of the H-theorem thus embodied 

a subtle assumption that had the effect of ruling out the odd and unusual atomic 

motions that would disobey the theorem.’199 

 

In het laatste hoofdstuk kwam Ehrenfest tenslotte met een kritiek op de statistische 

mechanica van Willard Gibbs. Door diens theorie als laatste te behandelen, trachtte hij 

duidelijk te maken dat Gibbs’ standaardwerk Elementary Principles in Statistical Mechanics, dat 

zoals gezegd voor het eerst de term ‘statistische mechanica’ introduceerde, zijns inziens in 

feite slechts een herhaling was van waar Boltzmann zich al een kwart eeuw eerder mee bezig 

had gehouden. Nieuwe ideeën leverde Gibbs nauwelijks aan, zo schreef Ehrenfest al in de 

inleiding van het artikel: 

 

‘Eine Verfolgung dieses Entwicklungsganges zeigt, dass nur ein kleiner Bruchteil der 

dabei zutage getretenen Ideen, und nicht durchaus der wesentlichste, von der 

systematischen Darstellung umspannt werden kann, die Gibbs in seiner “statistischen 

Mechanik” zu geben versucht’.200 

 

Ook uit eerder artikelen van het echtpaar Ehrenfest was reeds gebleken dat ze weinig 

gecharmeerd waren van Gibbs’ werkwijze. De Amerikaan behandelde Boltzmanns H-

theorema niet, gebruikte daarentegen een eigen methode om het gedrag van gassen te 

bepalen. Ehrenfest beschouwde Boltzmanns theorieën echter superieur aan die van Gibbs 

en liet dat in zijn artikel ook blijken. Die theorieën zouden meer zeggen over welke fysische 

processen binnen een thermodynamisch systeem gaande waren, dan de meer generaliserende 

theorieën van Gibbs. 

Niet iedereen steunde Ehrenfest evenwel in deze gedachte. Sommerfeld betitelde 

                                                 
199 David Lindley, Boltzmann’s atom. The great debate that launched a revolution in physics (New York enz. 2001) 220. 
200 ‘Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik’, 221. 



Paul Ehrenfest – die Grenze des Pathologischen 72 

diens analyse van Gibbs al bij zijn correctie in 1909 als té kritisch.201 Maar, zoals Martin J. 

Klein in zijn biografie terecht opmerkt, van een student van Boltzmann was wellicht ook 

weinig anders dan een dergelijk oordeel te verwachten.202 

 

Belang 

Het artikel van Paul en Tatiana Ehrenfest in de Encyklopädie was zoals gezegd een 

uitputtende analyse van de grondslagen die tot de statistische mechanica van Boltzmann, en 

Gibbs, leidden. Daarmee had het echtpaar iets bereikt waarin Boltzmann zelf nooit 

geslaagd was. Door inconsistente argumentatie van zijn kant en door misvattingen aan de 

kant van zijn tegenstanders bleven diens theorieën tot aan zijn dood controversieel. Met de 

ontleding van de theorieën waar Boltzmann meer dan dertig jaar aan gewerkt had, droeg 

het artikel wezenlijk bij aan het verhelderen van de betekenis van Boltzmanns statistische 

mechanica.203 

 De belangstelling voor statistische mechanica was na de dood van Gibbs en 

Boltzmann verre van verdwenen. Zoals Ehrenfest zelf al in de slotopmerking van het 

artikel aangaf, hadden in het bijzonder Boltzmanns theorieën de laatste jaren buitengewoon 

veel weerklank gevonden, ofschoon dat niet toegeschreven kon worden aan beter begrip 

van zijn ideeën. Eerder, zo schreef Ehrenfest, had het te maken met de ontdekking dat de 

statistische mechanica, oorspronkelijk voortgekomen uit de kinetische gastheorie, ook toe 

te passen bleek op compleet andere specialisaties binnen de natuurkunde.204 Consequentie 

daarvan was dat ook het artikel van het echtpaar Ehrenfest onder grote belangstelling 

ontvangen werd. Het zou voor velen later zelfs de status krijgen van het definitieve werk 

over statistische mechanica.205 

 Bijgevolg werd Ehrenfest zelf langzaam maar zeker beschouwd als één van de grote 

experts op het gebied van statistische mechanica. Als belangrijkste protagonist van 

Boltzmanns vooruitstrevende ideeën kreeg hij daarmee bovendien erkenning als één van de 

aanvoerders van een nieuwe generatie natuurwetenschappers. Het waren tenslotte met 

name deze jonge fysici die Boltzmanns statistische werkwijze omarmden, wat volgens 

David Lindley niet meer dan begrijpelijk was: 

                                                 
201 Sommerfeld aan PE, 01-10-1909, On-line Sommerfeld archief, geraadpleegd op 27-03-2003. 
202 Paul Ehrenfest, 133. 
203 Boltzmann’s atom, 220. 
204 ‘Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik’, 74 en Paul Ehrenfest, 137. 
205 Stephen G. Brush, Statistical Physics and the Atomic Theory of Matter. From Boyle and Newton to Landau and 
Onsager (New Jersey 1983) 96. 
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‘[...] he made it abundantly clear that he was writing for the future. He had given up 

hope that his own contemporaries would abandon their hostility and read his work 

with open minds. It was for a new generation of physicists, unencumbered by the 

philosophical burdens of the old, that he was setting his work down.’206 

 

De scheidslijn tussen die ‘oude’ generatie en de ‘nieuwe’ liep parallel aan de paradigma-

wissel tussen klassieke mechanica en quantumtheorie, waar Boltzmann het zijne aan had 

bijgedragen. De nieuwe generatie nam de verstrekkende consequenties van de quantum-

theorie als vanzelfsprekend aan. Het waren de natuurwetenschappers die rond 1880 

geboren waren en nu langzaamaan professoraten toegedeeld kregen. Einstein behoorde er 

vanzelfsprekend toe, maar ook Max von Laue, Peter Debije, Max Born, Niels Bohr, Gustav 

Hertz, James Franck en Lise Meitner. Niet toevallig, de laatste uitgezonderd, allen latere 

nobelprijswinnaars. Geleidelijk aan ontwikkelden zij zich nu, júist dankzij hun omarming 

van het nieuwe paradigma, tot de leidende figuren binnen de Europese natuurweten-

schappelijke kring. En Ehrenfest, één van de grootste pleitbezorgers van de ‘nieuwe fysica’ 

en iemand die zijn reputatie gevestigd zag met zijn Encyklopädie-artikel, mocht zich daar 

derhalve langzaam maar zeker ook toe beschouwen. Het artikel holp hem met andere 

woorden wezenlijk ‘naam te maken’ in de theoretische fysica, de onontbeerlijke stap 

richting een geschikte betrekking.207 

 De ‘oude’ generatie bestond uit de gevestigde leiders in de fysica van Europa, zoals 

Lorentz, Planck, Poincaré, Sommerfeld en Wien. Zij waren wetenschappelijk volgroeid in 

een tijd waarin gedacht werd dat de natuurkunde praktisch ‘klaar’ was. Er heerste een hoge 

mate van overeenstemming over de gedachte dat vrijwel alle verschijnselen afdoende 

verklaard waren, een klein aantal onduidelijkheden daargelaten. Toen Planck in 1900 

onverwacht voor zijn fundamentele doorbraak in die consensus zorgde, kreeg die oude 

generatie logischerwijze met de meeste aanpassingsproblemen te maken. Ofschoon ook 

van hen velen, waaronder met name Lorentz, Sommerfeld en Poincaré, een leidende rol 

speelden in de ontwikkeling van de quantumtheorie, bleek het besef dat de natuurkunde 

niet ‘af’ was, maar eerder weer in de kinderschoenen stond, voor hen moeilijk te bevatten. 

Of, om met de woorden van Joffe te spreken: 
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‘Wie weit Planck auch von Röntgen entfernt sein mag – ich sehe in beiden die 

gleichen Charakterzüge der Epoche zu Ende des 19. Jahrhunderts: Das gleiche 

Verantwortungsgefühl, die gleiche Vorsicht bei Folgerungen, die gleiche tiefe Achtung 

vor den Errungenschaften der Wissenschaft der vorangegangenen Zeit, dasselbe 

Bemühen, diese Wissenschaft zu verteidigen gegen die oft ungeprüften Neuerungen, 

die die festen Pfeiler des Alten verschmähen.’208 

 

Planck bleef zoals bekend zijn leven lang sceptisch over zijn eigen ontdekking. Lorentz kon 

er niet van overtuigd worden de etherhypothese op te geven en Poincaré zou Einsteins 

speciale relativiteitstheorie nooit werkelijk begrijpen.209 

 Om die reden had de nieuwe generatie natuurwetenschappers letterlijk ‘de toe-

komst’.  Een beroemd citaat van Planck, dat hij schreef naar aanleiding van de conse-

quenties van Boltzmanns revolutionaire ideeën, is wat dat betreft ook zeer op het nieuwe 

paradigma van de quantumtheorie – die toch enigszins met elkaar te maken hebben – van 

toepassing: 

 

‘Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, 

daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr 

dadurch, daß die Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende 

Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.’210 

 

Degenen die zich onvoorwaardelijk in het nieuwe paradigma stortten werden gewilde 

werknemers binnen de universitaire wereld. Nieuwe ontdekkingen, die dankzij de quantum-

theorie weer ruimschoots mogelijk bleken, waren tenslotte juist van hén te verwachten. Dat 

leverde een getouwtrek op tussen de verschillende universiteiten, die alle graag een 

theoretisch fysicus van naam op hun loonlijst hadden willen staan. Als gevolg daarvan 

kwam een carrousel op gang waarin fysici met een hoge frequentie van baan verwisselden 

en elkaars posities overnamen. Daarenboven verzekerden de oudere fysici zich ervan het 

contact met de zich in steeds hoger tempo ontwikkelende quantumtheorie niet te verliezen, 

door fysici van die nieuwe generatie aan zich te binden. Ofschoon hij dat aan meer te 

danken had dan slechts aan dit artikel, bleek ook Ehrenfests toekomst zich uiteindelijk 

langs deze weg veilig te stellen.  
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3. 1912 -  de reis door Europa 

 

‘Nun höre einmal, mit der Diß[ertation]! Ich fange nun wirklich an zu glauben, dass 

Du die Grenze des Pathologischen überschritten hast und – bei der “inertia foetida” 

[= ‘ellendige traagheid/luiheid’, PH] gelandet bist. Bitte schäme Dich einmal 

ordentlich: Dazu magst Du Dir 2-3 Tage Zeit nehmen, nachher aber fläze Dich hin 

und schmiere einmal fest drauf los. Es ist doch wirklich unerhört! Die Sache ist ja 

doch wohl fertig: handelt sich also bloss ums Niederschreiben. Du hast gar keine 

Entschuldigung mit einer Nerven-desorganisation oder sonst was, wenn Du andere 

Sachen arbeiten kannst, wie es der Fall ist. Das ist bloss Oesterreichisch-Slavische 

Schlamperei.’211 

 

Aldus reageerde Herglotz eind 1911, bijkans wanhopig, op Ehrenfests weigering aan zijn 

Duitse dissertatie te beginnen. Inderdaad kon Ehrenfest zijn psychische gesteldheid deze 

keer niet de schuld geven, aangezien hij tenslotte niet lang daarvoor zijn Encyklopädie-artikel 

op overtuigende wijze had afgerond. Vervolgens had Ehrenfest zich echter, zeer tegen de 

zin van Herglotz in, eindelijk zo moedig getoond zich niet neer te leggen bij een toekomst 

aan de middelmatige natuurkundefaculteit van Leipzig, en daarvoor bovendien de 

vernedering te moeten doorstaan voor de derde keer te promoveren. Ondanks het 

verheugende vooruitzicht met Sommerfeld te mogen samenwerken, meende Ehrenfest na 

zijn correspondentieronde en na afronding van zijn gezaghebbende artikel terecht dat er 

wellicht meer in het verschiet lag. Derhalve besloot hij zijn promotie voor onbepaalde tijd 

uit te stellen om allereerst een persoonlijke rondgang te maken langs vrienden en collega’s 

in Europa.  

Dat hij deze reis niet zozeer zag als één van vele methoden om naar een aanstelling 

te informeren, maar meer als een laatste troef die hij op het juiste moment trachtte uit te 

spelen, bleek wel uit zijn wijze van reizen. Het was niet voor niets pas de tweede keer sinds 

zijn vertrek naar Rusland meer dan vier jaar tevoren, dat hij een bezoek aan Midden-

Europa zou brengen. Hij reisde derde klas, probeerde zo veel mogelijk bij vrienden en 

collega’s te overnachten en kon zich nauwelijks onvoorziene uitgaven veroorloven.212 Het 

was dus niet een mogelijkheid die hij meerdere keren kon uitproberen. Na het ter perse 
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gaan van het artikel dat hem de erkenning op moest leveren waar hij zo vurig op hoopte en 

met Leipzig in zijn achterhoofd als ver van ideale alternatief, meende hij derhalve dat dit 

het juiste moment was deze deze reis te ondernemen. 

 De terugkeer beviel hem wederom goed. Nog tijdens zijn reis door Rusland, op 

weg naar Duitsland, stuurde hij zijn echtgenote het typische en vreemde commentaar van 

iemand die met name met zichzelf bezig is. Hij droeg Tatiana op hun oudste dochtertje te 

vertellen over de ‘wonderwereld’ waarin hij zich op dat moment bevond: ‘eine Welt in der 

die Sonne scheint!!’213 En ook op de volgende kaart die hij stuurde ging hij in op het 

contrast met het troosteloze St. Petersburg dat hij tijdens zijn reis door de Baltische staten 

ondervond: 

 

‘Hier scheint die Sonne seit morgens in ungebrochener Kraft. Das wirkt doch enorm 

optimisierend auf [die] Stimmung. Ist es nicht doch eine Sünde und Wahnsinn 

zugleich, dass wir beide aus Leichtsinn oder Nachlässigkeit unsere Kindli’s [kinderen, 

PH] gerade in ihren ersten Lebensjahren zu Nebel und Zimmerluft verurtheilen. Hier 

wo die Sonne leuchtet ist das so evident!’214 

 

Waarmee hij zijn vrouw dus terloops kenbaar maakt dat hun keuze om naar haar thuisstad 

te emigreren in feite een ‘waanzinnige’ geweest was. Het was deze negatieve kant van 

Ehrenfests persoonlijkheid waar zijn broer hem al eerder voor had gewaarschuwd: hij hield 

zich veel te obsessief met zichzelf en zijn persoonlijke situatie bezig, waardoor hij makkelijk 

vergat rekening te houden met anderen. Bovenstaande opmerkingen tegen zijn vrouw zijn 

daar pijnlijke getuigen van. 

 

Berlijn... 

Twee maanden lang was Ehrenfest vervolgens onderweg om met een grote lus door 

Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland weer in St. Petersburg aan te komen. Zijn 

eerste reisdoel na zijn vertrek op 6 januari 1912 – naar de Russische kalender, die dertien 

dagen achterliep op de Europese – was Berlijn, waar de grote Max Planck de leerstoel voor 

theoretische natuurkundige bezette. Hij was ongetwijfeld één van de meest vooraanstaande 

natuurwetenschappers van zijn tijd en al meer dan twintig jaar professor in Berlijn. 

Ehrenfest kende hem niet persoonlijk, maar had zich reeds sinds zijn promotie intensief 
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beziggehouden met diens werk. Planck was omgekeerd ook op de hoogte van Ehrenfests 

publicaties, althans die hem in Duitsland hadden bereikt.  

 Hij schreef Planck aan en vroeg hem om een onderhoud. Deze ging vriendelijk in 

op Ehrenfests verzoek en nodigde hem bij hem thuis uit. Het bezoek dat daarop volgde 

maakte grote indruk op Ehrenfest – net zoals de professor zelf overigens. Het betekende 

een enorme impuls voor zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde. Planck begon ermee de 

nerveuze Ehrenfest gerust te stellen door te zeggen dat hij zeer verheugd was geweest over 

het feit, dat juist Ehrenfest en zijn echtgenote gevraagd waren Boltzmanns Encyklopädie-

artikel over te nemen. Daarenboven liet hij blijken zeer geïnteresseerd te zijn in Ehrenfests 

wetenschappelijke verrichtingen. Toen Ehrenfest over een artikel berichtte dat spoedig 

daarna in het Physikalische Zeitschrift gepubliceerd zou worden, imponeerde hij Planck 

zichtbaar. Hij schetste zijn artikel, waarin hij schreef hoe Einsteins relativiteitstheorie het 

etherpostulaat in feite overbodig maakte.215 De ether was de niet-meetbare materie die 

verondersteld werd alle ruimte te vullen, om te kunnen verklaren hoe elektromagnetische 

golven en lichtgolven zich konden voortplanten. Met Einsteins theorie van lichtquanten, 

waarin licht geen puur golfverschijnsel was, maar ook eigenschappen van deeltjes bezat, 

werd de ether een overbodige constructie. ‘Es war ihm das meiste ganz neu’216, vertelde 

Ehrenfest zijn vrouw later enthousiast over Plancks reactie. 

 Ook over Ehrenfests in juli 1911 in de Annalen der Physik gepubliceerde artikel 

‘Welche Züge der Lichtquantenhypothese spielen in der Theorie der Wärmestrahlung eine 

wesentliche Rolle?’ sprak Planck zich vol bewondering uit. De wijze waarop Ehrenfest later 

verslag uitbracht aan zijn echtgenote deed vermoeden dat hij met zijn mondelinge 

toelichting Planck eerst echt bewust maakte van de reikwijdte van diens revolutionaire 

artikel uit 1900: 

 

‘[Er] war sehr überrascht und sehr interessiert, dass ich bewiesen habe, dass die 

Wiensche Formel ebenfalls auf Energiestufen beruht. Speciell war ihm ganz neu alle 

Resultate die ich in der Richtung hatte: Welche Züge der Planckschen Theorie sind 

unentbehrlich, welche entbehrlich. Das Gespräch war so, dass ich deutlich sah, wie 

erstaunt und wie erfreut er darüber ist wie ungemein genau ich in allen Nuancen 

verstanden habe und zu welchen Gesichtspunkten ich in genauer Fortführung seiner 

Ideen gelangte. [...] Er sagte er hätte niemals genau gewusst, welche Züge seiner Theorie dies und 
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jenes leisten – jetzt sei das sehr klar [mijn cursivering, PH].’217 

 

Logischerwijze ging het gesprek daarna over op Ehrenfests toekomst. Niet alleen was dat 

in eerste plaats Ehrenfests reden voor deze reis geweest, ook had hij met deze ontmoeting 

onmiskenbaar indruk op Planck gemaakt en hem derhalve voor zijn persoonlijke lot weten 

te interesseren. De Berlijnse professor gaf Ehrenfest gelijk in diens weigering opnieuw zijn 

tijd te verdoen met een Duitse promotie. Zijns inziens was het ook mogelijk daarover met 

Leipzig overeenstemming te bereiken. Vervolgens vroeg hij zijn jongere collega of hij iets 

voor Berlijn voelde, al moest hij hun beider enthousiasme terstond temperen, omdat die 

toezegging volgens Planck slechts gemaakt kon worden door Heinrich Rubens, inmiddels 

hoofd van het natuurkundig instituut van de Humboldt Universiteit. Planck kon Ehrenfest 

enkel mededelen dat hij zijn komst naar Berlijn persoonlijk met groot genoegen tegemoet 

zou zien. Ze besloten hun ontmoeting derhalve met de afspraak dat Ehrenfest een paar 

dagen later naar Berlijn terug zou komen om een colloquium bij te wonen. Daar zou voor 

hem de mogelijkheid bestaan zelf een voordracht te houden, waarmee hij de aanwezige 

Rubens vervolgens mogelijk zou kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten.218 

 

... en Leipzig 

Ondertussen ging Ehrenfest volgens plan naar Leipzig, waar hij met Des Coudres hoopte 

te spreken om hem – mede op aanraden van Planck – ervan te overtuigen van de eis af te 

zien in Duitsland te promoveren. Maar alleen al de stad zelf deprimeerde hem – of zoals hij 

zelf voor haar besloot: zijn vrouw – zó, dat hij Leipzig als mogelijke bestemming vrijwel 

uitsloot: 

 

‘[Ü]berall in der Stadt ganz unglaublicher Kohlengestank. Alles trieft von philiströser 

Geschmacklosigkeit – buchstäblich nicht ein einziger Ruhepunkt für das Auge!! Du [= 

Tatiana, PH] kannst hier ganz gewiss, absolut nicht leben’.219  

 

Met Herglotz sprak hij nogmaals over zijn weigering een Duitse dissertatie te schrijven. Die 

reageerde aanzienlijk rustiger dan een paar weken eerder. Hij had ondertussen zelf ook met 

Des Coudres gesproken en kon Ehrenfest verzekeren dat die aangaande zijn promotie 
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bereid was concessie te doen. Des Coudres wilde in dat geval echter de garantie dat 

Ehrenfest vervolgens niet – zoals Boltzmann had gedaan – al na korte tijd ontevreden en 

boos zou weglopen. De kleine natuurkunde-faculteit in Leipzig was er blijkbaar al bij 

voorbaat niet op gerust dat men het hem naar zijn zin kon maken.220 

 De volgende dag had Ehrenfest een gesprek met Des Coudres zelf. De toezegging 

die Herglotz had doorgegeven werd door de Leipziger professor zelf enigszins 

genuanceerd. Hij had begrip voor Ehrenfests standpunt en beloofde zijn best te doen, maar 

garanderen dat de Weense doctorstitel valide was, kon hij vooralsnog niet. Het deed 

Ehrenfest concluderen dat Leipzig reeds ‘verloren’ was en dat de beste vooruitzichten uit 

Berlijn te verwachten waren.221 Werkelijk spijten kon hem dat evenwel niet. In Leipzig 

wachtte hem slechts Herglotz, terwijl Berlijn een grote kring jonge natuurwetenschappers 

kende. Daarnaast verwachtte hij in de Duitse hoofdstad een betere leefomgeving te vinden. 

 Om die reden ontstemde het hem een dag later te horen dat het Berlijnse 

colloquium waaraan hij zou deelnemen, niet doorging in verband met een Frederik de 

Grote-jubileum. Hij was immers louter naar Berlijn teruggekeerd om indruk te maken op 

Rubens. Die kans kreeg hij evenwel alsnog, toen de fysici Lise Meitner en Gustav Hertz, 

die hij respectievelijk uit Wenen en Göttingen kende, hem aan de overige Berlijnse fysici 

voorstelden en gezamenlijk besloten alsnog een colloquium te organiseren. Na afloop kreeg 

hij zelfs zijn onderhoud met Rubens, die hij inderdaad enthousiast wist te krijgen en die 

vertelde dat hij een habilitatie van Ehrenfest zou verwelkomen, maar dat Planck daartoe 

zelf het initiatief diende te nemen.222 Korte tijd moest Ehrenfest toen gedacht hebben dat 

de weg naar een Berlijnse habilitatie nu voor hem open lag. Planck had immers reeds te 

kennen gegeven zijn komst met genoegen tegemoet te zien en Rubens liet nu hetzelfde 

horen. Slechts uit het feit dat ze de definitieve beslissing op kluchtige wijze op elkaar 

afschoven, had hij een noodlottig antwoord kunnen vermoeden. 

 Een dag later bracht hij Planck verslag uit van het colloquium en zijn gesprek met 

Rubens. Die bekende hem dat hem sinds hun gesprek een aantal moeilijkheden waren 

ingevallen, die Ehrenfests habilitatie in de weg konden staan. Vervolgens noemde hij een 

aantal zaken die Ehrenfest bekend in de oren klonken, daar ze hem al vaker voor de voeten 

geworpen waren: Planck had reeds iemand anders een aanstelling beloofd, Ehrenfest was 

buitenlander, hij had bovendien reeds een betrekkelijk hoge leeftijd voor een habilitatie, hij 
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was – zoals Ehrenfest hem zelf tijdens hun eerste ontmoeting in vertrouwen had gegeven – 

buitenkerkelijk en tenslotte was hij niet in het bezit van een Duitse doctorstitel. Juist van 

degene, die hem ten stelligste had afgeraden zich na een Oostenrijkse en een Russische, nu 

ook nog aan een Duitse promotie te onderwerpen, moest hem vooral dit laatste argument 

onthutsend in de oren hebben geklonken. Van de belofte die Planck, om de pijnlijkheid van 

de situatie te verzachten, tenslotte uitsprak desondanks zijn best te zullen doen voor 

Ehrenfest, verwachtte hij dan ook maar weinig.223 

 

Verdere reisverloop 

Na deze tegenslagen twijfelde Ehrenfest over het vervolg van zijn reis, want serieuze 

verwachtingen – en daarmee belangrijke reisdoelen – had hij niet meer.224 In ieder geval 

wilde hij nog proberen kennis te maken met Einstein in Praag, maar hij besloot allereerst 

een bezoek te brengen aan het München van Sommerfeld. Daar bleef hij een week, waarin 

hij niet alleen Sommerfeld persoonlijk leerde kennen, maar ook Wilhelm Röntgen, directeur 

van het Instituut voor Experimentele Fysica in München. Met Sommerfeld besprak hij 

uiteraard zijn situatie. Van hem hoorde hij dat Von Laue wellicht uit München zou 

vertrekken, waarna een positie als privaatdocent vrij zou komen. Maar hoe hoopvol deze 

mogelijkheid ook mocht klinken, Sommerfeld kon Ehrenfest hierover vooralsnog geen 

uitsluitsel geven.225 

 Na München deed Ehrenfest Debije in Zürich aan, waar hij zich door hem en de 

Franse fysicus Pierre Weiss liet informeren naar mogelijkheden om aan de Technische 

Hochschule te werken. Van de twee raakte met name Pierre Weiss enthousiast van zijn 

hulpbehoevende collega, maar ook hij schatte Ehrenfests kansen zich in Zürich te 

habiliteren niet hoog in. Daarop verliet Ehrenfest Zürich om door te reizen naar Wenen, 

waar hij zijn familie terugzag. Met zijn oude studievriend Heinrich Tietze vertrok hij na een 

week naar Brünn, het tegenwoordige Brno, in het zuidoosten van Tsjechië. Daarvandaan 

reisde hij door naar Praag, waar hij vervolgens een kleine week doorbracht bij Albert 

Einstein.226 

 Zijn ontmoeting met Einstein maakte een onuitwisbare indruk op Ehrenfest. Door 
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de urenlange discussies die ze met elkaar voerden begon Ehrenfest zijn respectabele collega 

buitengewoon te bewonderen. De beschrijvingen van Einstein die hij zijn vrouw toe-

stuurde, spraken wat dat betreft boekdelen: 

 

‘[Den] ganzen Nachmittag bis Nacht (2-12h) ununterbrochen Discussionen mit 

Einstein. In diesen paar Tagen habe ich enorm, ganz viel gelernt. Er ist 

unerschöpflich an Ideen und immer imponierender ist mir die ungemeine Gebundenheit 

seines Denkes. Ich hatte ein total falsches Bild von seiner Denkart: Bei ihm sind alle 

Gedanken in einer einzigen großen organischen Einheit verbunden. Und 

ununterbrochen bearbeitet er diese Einheit von allen Enden her. Daher kommt es, 

dass irgend eine Andeutung von mir in seinem Kopfe sofort eine ungemein größere 

Tragweite gewinnt als sie sie in meinem Kopf besaß. Er freut sich sehr, mit mir 

streiten zu können. Wirklich scheint für ihn der Streit mit mir eine gewisse Anregung 

zu bedeuten. Schade ist nur, dass ich nahezu ununterbrochen Unrecht behalte.’227 

 

Inderdaad was de bewondering wederzijds. Einstein ontwikkelde een gelijksoortige 

hoogachting voor Ehrenfest, evenals de andere fysici aan de Praagse universiteit, met name 

nadat Ehrenfest een voordracht over de stralingsleer had gehouden. Die bewondering ging 

zelfs zó ver, dat Einstein – die vlak daarvoor wederom een positie had aangenomen in 

Zürich, ditmaal aan de Technische Hochschule – Ehrenfest terstond zijn leerstoel aan de 

universiteit van Praag aanbood. En dus kreeg Ehrenfest, na teleurstellingen in Berlijn, 

Leipzig en Zürich dan eindelijk datgene in de schoot geworpen waar hij jarenlang naar had 

gezocht. Zonder haken en ogen werd hem hier een professoraat – dus niet slechts een 

privaatdocentschap – aangeboden. Dat wil zeggen, er bestond één voorbehoud. Ehrenfest 

mocht niet buitenkerkelijk blijven; hij werd verplicht terug te keren, zoals hij het zelf 

verwoordde, ‘in Abrahams schoot’.228 

 

Wederom jodendom 

Einstein, die sinds 1901 Zwitsers staatsburger was, had voor een vergelijkbaar dilemma 

gestaan toen hij een jaar eerder aan de Praagse universiteit wilde werken. Volgens zijn 

Zwitserse paspoort was hij, ondanks zijn joods-religieuze opvoeding, buitenkerkelijk. Om 

de baan in Praag te kunnen accepteren liet hij zich daarom officieel als jood inschrijven en 
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schikte zich daarmee naar de wil van de Oostenrijkse autoriteiten. Vanwege zijn grote 

betrokkenheid bij de joodse religie was die stap voor hem ongetwijfeld gemakkelijker dan 

voor Ehrenfest. Diens eerste reactie op Einsteins aanbod was namelijk een resoluut 

afwijzende. Ofschoon de Praagse leerstoel in feite als een geschenk uit de hemel kwam, 

meende hij met een terugkeer naar het jodendom een te groot offer te moeten brengen. 

Degene die zichzelf vol geestdrift anderhalf jaar eerder al praktisch als grondlegger van de 

natuurkundige inrichting van – nota bene – Palestina zag, was blijkbaar van zijn opvlieging 

bevrijd. Zijn sympathie voor het jodendom ging in ieder geval niet zó ver, dat hij zich er 

wederom aan wilde binden. Daarbij rekende hij vol vertrouwen op begrip van zijn 

echtgenote, ook al besefte hij ook zelf hoezeer hij zijn kansen met deze afwijzing 

verkleinde: 

 

‘Ich vertraue darauf, dass Du [= Tatiana, PH] mir das niemals später vorwerfen wirst, 

obwohl ja unzweifelhaft damit die Wahrscheinlichkeit einer Professur irgendwo und 

irgendwann ganz enorm vermindert wird. Aber nicht wahr Luberl, wir halten nun 

schon einmal diese Linie fest. [...] Ich fühle Folgendes: Würde ich mich hier zu einer 

so profitabelen Lüge entschließen, so würde ich überhaupt nicht mehr recht wissen, 

wie ich anderen Punkten entsprechenden Verführungen standhalten soll.’229 

 

Einstein kon zich niet in Ehrenfest starre houding vinden. Geërgerd liet hij hem dat ook 

weten: ‘Es wurmt mich geradezu, dass Sie den Spleen der Konfessionslosigkeit haben’230. 

Ehrenfests situatie lag hem na aan het hart en hij probeerde zijn halsstarrige collega dan 

ook in te laten zien dat hij dit aanbod niet kon laten schieten. Ehrenfest was deze reis 

tenslotte begonnen in een urgente poging een baan te vinden. Zijn gezin kon niet eeuwig 

blijven teren op Tatiana’s baan en hun geërfde kapitaal. Zijn irritatie en verwondering over 

Ehrenfsts afwijzing was dan ook niet meer dan terecht. Bovendien kon Ehrenfest volgens 

hem zich zijn ‘curieuze stokpaardje’ weer gemakkelijk aanmeten, nadat hij eenmaal de 

positie verworven had. Slechts om de betrekking te kunnen krijgen, diende hij tot een kerk 

te horen. Einstein was er overigens niet zo zeker van dat Tatiana zou berusten in de 

onlogische weigering van haar echtgenoot. Hij vertrouwde op haar gezond verstand en 

droeg Ehrenfest op maar eens goed naar haar te luisteren.231 

 In die mening stond hij niet alleen. Ook Hans Hahn, bij wie Ehrenfest in 
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Czernowitz vóór zijn terugkeer naar St. Petersburg de laatste meerdaagse bestemming van 

zijn reis vond, wendde zich tot Tatiana om via haar Ehrenfest van de noodzaak te 

overtuigen de betrekking in Praag aan te nemen. Net als Einstein begreep hij niets van 

Ehrenfests principiële weigering in deze zuiver formele kwestie. Hij wees daarbij onder 

andere op de plicht jegens de gemeenschap die Ehrenfest zou verzaken, maar bovenal en 

net zoals Einstein op de verplichting jegens zijn gezin.232 Ook van Herglotz kreeg 

Ehrenfest hetzelfde te horen, omdat die zich ook hoogst verbaasd afvroeg welke reden hij 

kon hebben het broodnodige inkomen dat aan dit professoraat verbonden was te laten 

schieten.233 

 Voor Ehrenfest zelf was de kwestie evenwel glashelder. Sinds hij Einstein had leren 

kennen en zich zeer spoedig een goede vriendschap tussen beiden had ontwikkeld, besloot 

hij eigenzinnig en impulsief liever zonder betrekking Einstein achterna naar Zwitserland te 

verhuizen, dan de Praagse leerstoel te aanvaarden.234 Geestdriftig verklaarde hij zijn 

echtgenote dat juist emigratie naar Zwitserland de kinderen – vanwege het klimaat – goed 

zou doen. Maar zijn belangrijkste argument om de leerstoel in Praag niet aan te nemen, 

bestond toch wel uit de bijzondere discussies die met de geniale fysicus gevoerd konden 

worden. Ehrenfest was volledig de mening toegedaan dat ook Tatiana zou inzien, zodra ze 

maar met Einstein gesproken had, dat de inkomsten uit en het prestige van een leerstoel 

niet opwogen tegen het genoegen dat een wetenschappelijke discussie met Einstein kon 

verschaffen:  

 

‘Du wirst sehen: so wie Einstein ist, wird es auch für Dich eine unerschöpfliche 

Quelle für Muth u[nd] Lebensfreude werden und Du wirst gerade “im Kampfe mit 

ihm” Dich wissenschaftlich entschieden weiter entwickeln. Du hast ja niemals (mich 

eingeschlossen) mit einem so klar, axiomatisch u[nd] zugleich “saftig” denkenden 

Physiker zu thun gehabt.’235 

 

Ehrenfest, die deze reis immers had ondernomen om zijn kansen op een baan te vergroten, 

was dit voornemen na zijn bezoek aan Einstein volkomen vergeten. Wederom bleek dat 

het enige waar hij zich écht voor interesseerde, de fysica zelf betrof. Dat zijn beroep als 

fysicus méér om het lijf had, dan puur inhoudelijk bezig te zijn, vergat hij het liefst. En na 
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zijn ontmoeting met degene die als geen ander zijn sporen in de fysica zou nalaten, meende 

hij een uitermate geschikt argument voor die vergeetachtigheid in handen te hebben. 

 

4. De vruchten van Ehrenfests Europa-reis 

Einsteins inspanningen 

Het was dus ook duidelijk dat Ehrenfests bezieling voor de natuurkunde en zijn wens deel 

uit te maken van de kring van topfysici verder reikte dan zijn verantwoordelijkheidsgevoel 

voor zijn gezin. Ondanks waarschuwingen en aansporingen van zijn collega’s volhardde hij 

in zijn wens Einstein achterna te reizen. Die moet dat met lede ogen hebben aangezien, al 

vond hij het vooruitzicht van Ehrenfests aanwezigheid in zijn nabijheid verre van 

onaangenaam. Toen eenmaal bleek dat hij niet meer te overreden was en hij evenmin onder 

eventuele druk van zijn echtgenote was bezweken, deed Einstein zijn uiterste best een 

geschikte positie voor hem te vinden. 

 Peter Debije, Einsteins opvolger aan de universiteit van Zürich, was begin februari 

1912 tot professor voor theoretische fysica benoemd aan de universiteit van Utrecht.236 Het 

betrof een betrekking die Einstein eerder zelf had geweigerd, waarna hij de Nederlander 

Debije naar voren schoof als beste kandidaat voor de positie.237 In Zürich kwam daarmee 

Debijes functie aan de universiteit vrij. Alfred Kleiner, hoofd van de natuurkundefaculteit 

van de universiteit, schakelde Sommerfeld, Planck en Einstein in om een geschikte 

opvolger aan te wijzen. Die laatste maakte hem daarbij expliciet attent op Ehrenfest, die 

volgens Einstein zeer wel in aanmerking kwam voor de positie.238 

 Ehrenfest stond echter niet op goede voet met Kleiner. Zijn bezoek aan Zürich was 

daar debet aan, aangezien hij daar een ondubbelzinnige lobby voor zichzelf had gevoerd, 

ofschoon hem al eerder te kennen was gegeven dat Kleiner hem geen privaatdocentschap 

wilde aanbieden. Ook nu reageerde Kleiner allerminst positief op Einsteins voorstel, zoals 

die laatste Ehrenfest onverbloemd meedeelde: ‘Kleiner wollte von Ihrer Berufung an die 

Universität Zürich, die ich ihm nahelegte nichts wissen.’239 Dat Debije, die zelf deel 

uitmaakte van de commissie die zijn opvolging regelde, enig aandeel in deze afwijzing had, 

mag waarschijnlijk heten. Toen Ehrenfest tijdens zijn jongste verblijf in Zürich een beroep 

op hem deed, verzweeg hij het feit al dat zijn eigen positie vrij zou komen. Daarnaast zou 
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ook in de nabije toekomst blijken dat Debije nu en dan ronduit kwaadwillend stond ten 

opzichte van Ehrenfest.240 

 Ook aan de technische hogeschool van Zürich, zijn nieuwe werkplek, peilde 

Einstein Ehrenfests kansen. Daarbij werd hij bijgestaan door Pierre Weiss, die zich 

eveneens verwoed inzette om Ehrenfest naar Zürich te krijgen. Omdat de hogeschool 

Einsteins eigen benoeming echter al als ‘luxe’ beschouwde, was daarmee de komst van nóg 

een theoretisch fysicus uitgesloten.241 Als enige concrete aanbieding bleef tenslotte Praag 

nog over. Ehrenfest was geenszins van gedachten veranderd, maar dat weerhield Einstein 

er niet van hem desondanks ten zeerste aan te bevelen in het rapport, dat hij als hoofd van 

de commissie die zijn eigen opvolging regelde bij de faculteit afleverde.242 Naar aanleiding 

daarvan werden zelfs formele stappen ondernomen om een eventuele aanstelling van 

Ehrenfest voor te bereiden. Hij werd gevraagd enkele van zijn artikelen op te sturen naar 

de sollicitatiecommissie en hem werd verzekerd dat hij, in het geval hij zijn buitenkerkelijke 

staat opgaf, zonder twijfel zou worden aangenomen. Ehrenfest stuurde daarop de 

gevraagde artikelen op, maar beschouwde de zaak daarmee als afgedaan.243 Praag bleef voor 

hem geen optie. Uiteindelijk werd de Oostenrijker Philipp Frank Einsteins opvolger in 

Praag. 

 

Goed bericht uit München 

Als opvolger van Debije in Zürich werd Max von Laue gekozen, die privaatdocent in 

München was geweest. Ofschoon hij zich verheugde op samenwerking met de Duitser, 

twijfelde Einstein eraan of Von Laue de meest geschikte kandidaat voor de betrekking was 

geweest, zoals hij zijn goede vriend Heinrich Zangger liet weten: ‘Nach Zürich an die 

Universität kommt ja nun Laue. [...] Ich glaube fast, es wäre gescheidter gewesen, den 

Ehrenfest als Extraordinarius zu berufen.’244 Maar voor Ehrenfest zelf betekende het goed 

nieuws. Zoals Sommerfeld immers al eerder had aangegeven, kwam bij vertrek van Von 

Laue als eerste Ehrenfest in zicht om zich in München te mogen habiliteren. Alsof hij er op 

gewacht had Ehrenfest naar München te mogen halen, liet Sommerfeld hem weten hoe 

graag hij hem daar verwelkomde, reeds voordat het vertrek van Von Laue vaststond: 
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‘Es ist eine gewisse Aussicht vorhanden, dass Laue nach Zürich berufen wird, an 

Stelle von Debije. Damit wären die Verhältnisse gegeben, unter denen ich Ihre 

Habilitation in München herzlich begrüssen würde. [...] Ich verstehe diese Bitte nicht 

eventualiter, d.h. für den Fall dass Laue wegkommt (denn damit wäre Ihnen nicht 

gedient) sondern definitiv. Wenn also Laue doch nicht fortkommt, so müssten Sie 

sich miteinander und mit etwaigen jüngeren Privatdocenten einrichten.’245 

 

Sommerfelds keuze voor Ehrenfest kon evenwel niet op ieders goedkeuren rekenen. 

Debije sprak zich fel uit tegen diens komst naar München. Hij waarschuwde Sommerfeld 

voor Ehrenfest, die hij beschreef als een jood van het ‘hogepriester’-type, die ‘doch mit 

seiner bestrickenden Talmudlogik einen äussert schädlichen Einfluss ausüben [kann].’246 

Waarom Debije een dergelijke afkeer voor Ehrenfest, die hij ook al eerder liet 

doorschemeren, voelde bleef onduidelijk. Wellicht stoorde hem de houding van Ehrenfest, 

die immers ongegeneerd om hulp bleef vragen bij het zoeken naar een betrekking, 

ofschoon hij nog niet eens zijn eigen habilitatie had kunnen regelen. Daarbij kwam dat ze 

wat hun werk aanging in dezelfde poel visten en dat Debije zich mogelijk bedreigd voelde 

door zijn in erkenning stijgende collega. Tenslotte bleek uit het citaat de ongegronde 

antipathie tegen joden die aan het begin van de twintigste eeuw nog algemeen was. 

 Ook de Europese fysische gemeenschap bleek niet vrij van antisemitisme. 

Duitsland kende bijvoorbeeld onder zijn oudere generaties fysici veel ultraconservatieven, 

onder wie antisemitisme een veelvoorkomend verschijnsel was. Maar ook buiten Duitsland, 

zoals uit bovenstaande gebleken mag zijn, werden joden vaak bij universitaire posities 

gediscrimineerd. Met name tijdens de Weimar Republiek uitte politieke betrokkenheid zich 

onder Duitse fysici in een conservatieve, anti-regeringsgezinde, houding. Onder hen 

zouden zich Planck, Von Laue, Sommerfeld en ook Debije bevinden. Uitzonderingen 

vormden onder andere Einstein en Max Born, die een progressieve politieke visie 

nastreefden. Maar een duidelijkere antisemitische houding dan in de decennia vóór de 

Tweede Wereldoorlog onder de bevolking van Europa gangbaar was, mag bovengenoemde 

conservatievere fysici niet aangerekend worden – met mensen als Johannes Stark als 

uitzondering. De bijzonder getalenteerde theoreticus, die immers de reden was voor 
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Ehrenfest om een tijd in Göttingen te studeren, sympathiseerde vanaf de jaren twintig 

openlijk met fascisme en nazisme. Debije, eind jaren dertig voorzitter van het Kaiser-

Wilhelms-Institut für Physik, moest niks hebben van het nazi-regime en week begin 1940 uit 

naar Amerika.247 

Debije stond evenwel niet alleen met zijn bedenkingen ten aanzien van Ehrenfest. 

Ook Wilhelm Röntgen sprak die tegenover Sommerfeld uit, nadat die hem naar zijn 

mening had gevraagd over een habilitatie van Ehrenfest in München. Röntgen en 

Ehrenfest hadden elkaar drie maanden daarvoor voor het eerst ontmoet. Niettemin had die 

eerste zich een duidelijk mening over Ehrenfest gevormd naar aanleiding van diens 

geschriften en Sommerfelds verhalen. Daarin stond ditmaal Ehrenfests joodse achtergrond 

niet zozeer in negatief daglicht, als wel zijn wetenschappelijke prestaties: 

 

‘Was Sie über E[hrenfest]'s Colloquiums-Vortrag schreiben ergänzt den Eindruck, den 

ich beim Lesen einiger Arbeiten von E. bekam, ganz wesentlich. Sie berührten in 

Ihrem Brief die Confessionsfrage, und ich darf deshalb wohl sagen, dass ich, nach 

dem was ich nun über E. erfahren habe, meine, dass seine Befähigung einen ächt 

jüdischen Typus habe. Geistreich, kritisch, dialektisch. Meine an Sie zu richtende 

Frage ist nun die: glauben Sie, dass E. unter Ihrer Leitung und durch Ihren Einfluss 

zum Physiker d.h. zu einem auf physikalischem Gebiet produzierenden Menschen sich 

ausbildet?’248 

 

Sommerfeld toonde zich evenwel nauwelijks onder de indruk van de twijfel van de beide 

fysici. Hij bleef zeer positief denken over Ehrenfest en schilderde hem tegenover zijn 

collega’s in lovende bewoordingen af. Zo correspondeerde hij begin 1912 meermaals met 

Lorentz, waarin hij uitvoerig inging op Ehrenfests capaciteiten.249 

 Ehrenfest zelf, die – baan of geen baan – vastbesloten was naar Zwitserland te 

verhuizen, reageerde zeer verheugd op Sommerfelds aanbod. Ofschoon het enkel een 

privaatdocentschap betrof en geen lucratief professoraat, was het een aanbod waar weinig 

op af te dingen viel. Het eervolle vooruitzicht met Sommerfeld te mogen samenwerken 

kwam hem nog steeds zeer aangenaam voor. Ook Einstein spoorde hem aan de aanstelling 

                                                 
247 Quantum Generations, 148-149 en 233. 
248 Wilhelm Conrad Röntgen aan Sommerfeld, 12-04-1912, On-line Sommerfeld archief <http://www.lrz-
muenchen.de/~Sommerfeld/ TransDat/01087.html>, geraadpleegd op 01-05-2003. 
249 Sommerfeld aan HAL, 25-02-1912, On-line Sommerfeld archief <http://www.lrz-
muenchen.de/~Sommerfeld/KurzFass/00200.html> en Sommerfeld aan HAL, 24-04-1912, On-line 
Sommerfeld archief <http://www.lrz-muenchen.de/~Sommerfeld/KurzFass/00201.html>, geraadpleegd op 
02-05-2003. 
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in München te accepteren. Het speet hem dat hij nog niet in staat was geweest iets voor 

Ehrenfest te kunnen betekenen inzake een betrekking in Zürich, maar hij verzekerde dat 

daar verandering in zou komen wanneer hij zich er zelf in de zomer daadwerkelijk zou 

vestigen. Bovendien, zo liet hij Ehrenfest weten, zou een privaatdocentschap bij 

Sommerfeld niet slecht zijn voor Ehrenfests prestige: ‘Durch Ihre Habilitation bei 

Sommerfeld werden Sie übrigens auch bei meinem schlappschwänzigen Kompatrioten die 

verdiente Achtung erwerben.’250 Oschoon het hem zwaar viel de gedachte aan Zürich los te 

laten, ving Ehrenfest vervolgens aan zich voor te bereiden op zijn habilitatie in München.251 

 

Lorentz’ opvolging 

Ondertussen had Hendrik Antoon Lorentz, de befaamde professor voor theoretische fysica 

en nobelprijswinnaar uit Leiden, een aantal maanden eerder besloten zijn eigen leerstoel op 

te geven en zich in Haarlem te vestigen. Daar was hij reeds curator van het natuurkundig 

laboratorium van het Teylers Instituut. Niettemin bleef hij als buitengewoon hoogleraar 

verbonden aan de Leidse universiteit. Zijn positie in Leiden was één van de meest 

prestigieuze betrekkingen voor een fysicus in Europa. Aangaande zijn opvolging kwam 

voor Lorentz derhalve in eerste plaats Albert Einstein in aanmerking, die een stormachtige 

carrière doorliep en zich mettertijd had ontpopt tot één van de meest originele en 

diepzinnige persoonlijkheden van zijn tijd. Half februari vroeg Lorentz hem of hij iets 

voelde voor een komst naar Leiden. Maar Einstein had juist een aantal dagen eerder zijn 

komst naar Zürich officieel vastgelegd en moest Lorentz’ eervolle aanbod afslaan.252 

 Na deze tegenslag ging Lorentz op zoek naar een volgende kandidaat. Begin mei 

stuurde hij daartoe Ehrenfest een informerende brief. Tegenover hem herhaalde hij niet het 

aanbod dat hij Einstein had gedaan, maar hij informeerde op discrete wijze naar diens 

bezigheden. Het was duidelijk dat Lorentz slecht op de hoogte was van het rusteloze 

bestaan dat Ehrenfest de laatste jaren had geleden, daar hij meende dat hij met een 

Russische professor van doen had! Toen hij vervolgens het antwoord kreeg waarop hij 

hoopte, liet hij Ehrenfest weten dat zijn functie aan de Leidse universiteit vrijkwam en dat 

hij Ehrenfest als mogelijke opvolger in overweging nam. Op dat moment kon hij Ehrenfest 

evenwel nog niets toezeggen, omdat hij niet met zekerheid kon zeggen of de voorkeur van 

de natuurkundige faculteit niet uitging naar een Nederlandse wetenschapper. Zijn brief was 
                                                 
250 AE aan PE, 03-06-1912, nr. 404, CPAE, Vol. 5, 476. 
251 PE aan AE, na 16-05-1912, nr. 394, CPAE, Vol. 5, 461. 
252 HAL aan AE, 13-02-1912, nr. 359 en AE aan HAL, 18-02-1912, nr. 360, CPAE, Vol. 5, 409-411 en 
‘Ehrenfest komt naar Leiden’, 396. 
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hoofdzakelijk bedoeld, zo schreef Lorentz, om Ehrenfest ervan te weerhouden zich op dat 

moment aan een andere universiteit te binden, voordat de faculteit zich over Lorentz’ 

opvolging had uitgesproken. Daarmee doelde Lorentz, die tenslotte regelmatig 

correspondeerde met Sommerfeld, uiteraard expliciet op Ehrenfests contact met München. 

Het was wat dat betreft opmerkelijk dat Lorentz’ hoopvolle brief Ehrenfest in dezelfde 

week bereikte als Sommerfelds aanbod.253 

 Maar de vraag waarom Lorentz voor de opvolging van één van de meest 

prestigieuze leerstoelen voor fysica van Europa, na de afwijzing door Einstein vervolgens 

bij de relatief onbekende Ehrenfest terechtkwam, is daarmee niet beantwoord. Hij had 

evenwel een aantal redenen te denken dat Ehrenfest in hoge mate beantwoordde aan het 

profiel dat hij voor zijn opvolging in gedachten had. Ten eerste had hij Ehrenfest leren 

kennen van een aantal van diens spraakmakende artikelen. Het meeste belang ging daarbij 

uiteraard uit naar diens diepgravende artikel over statistische mechanica voor de 

Encyklopädie für mathematische Wissenschaften, waarvan Ehrenfest niet lang daarvoor Lorentz 

een overtrek had opgestuurd. Lorentz had zich zelf ook beziggehouden met Boltzmanns en 

Gibbs’ theorieën en was diep onder de indruk geraakt van het artikel. Maar ook Ehrenfests 

in de herfst van 1911 in de Annalen der Physik gepubliceerde onderzoek naar de essentiële 

karakteristieken van de quantumtheorie en de lichtquanten-hypothese had zijn belang 

getoond. Ehrenfest had er in feite enkele vragen mee weten te beantwoorden die pas kort 

daarna tijdens het Solvay-congres zouden rijzen. Dat congres, waarvoor Ehrenfest zelf niet 

uitgenodigd was, werd voorgezeten door Lorentz. Die was achteraf ongetwijfeld blij verrast 

door de verrichtingen van de onbekende ‘Russische professor’.254 

 Ehrenfest had zich in Lorentz’ ogen met zijn werk geschaard in de relatief kleine 

kring jonge natuurkundigen die zich in de voorhoede van de ‘nieuwe fysica’ bewogen. Hij 

wist dat hij zijn opvolger in die kring moest zoeken, dat was hij aan de stand van zijn 

leerstoel verplicht. Daar diende een professor te zetelen die deel uitmaakte van het nieuwe 

paradigma, die betrokken was bij de vooruitsnellende natuurwetenschap en daar actief aan 

deelnam. Om die reden had hij uiteraard Einstein op het oog gehad, zoals hij hem ook 

duidelijk had gemaakt:  

 

‘Wenn man älter wird und die Kraft zum Schaffen allmählich versagt, so bewundert 

man um so mehr den frohen, begeisterten Schaffensdrang eines Jüngeren, und 

                                                 
253 PE aan HAL, 11-04-1912, RNH, AHAL en Paul Ehrenfest, 186. 
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deshalb hätte es für mich hohen Reiz, viel von Ihren Arbeiten und Gedanken zu 

hören’.255 

 

Maar bij Ehrenfest herkende hij deze bezieling en prestatiedrang evenzeer. Uit diens 

artikelen meende hij op te maken dat bij Ehrenfest, net als bij Einstein, het diepgravende 

vermogen zich met nieuwe ontwikkelingen in de natuurkunde bezig te houden en daar een 

vooruitstrevende rol in de spelen beide aanwezig waren. Dat maakte hem in principe tot 

een geschikte kandidaat voor het professoraat in Leiden. 

 Tenslotte kon het geen toeval geweest zijn dat Lorentz op dat moment juist bij 

Ehrenfest aanklopte. De werkloze fysicus was na zijn Europese reis een gewilde 

arbeidskracht. Ofschoon hij Leiden aan zich voorbij had laten gaan, was zijn reis Lorentz 

niet onopgemerkt gebleven. Van verschillende kanten was hem de introductie van 

Ehrenfest bij zijn collega’s in Duitsland en de Donaumonarchie ter ore gekomen. Zo 

benadrukte Sommerfeld Ehrenfests wetenschappelijke potentie een aantal malen tegenover 

de Leidse hoogleraar. Het was echter Einstein die Lorentz uiteindelijk over de streep trok 

om Ehrenfest als zijn opvolger aan te wijzen. Na Ehrenfests bezoek aan Praag zag Einstein 

het bijkans als een plicht om deze hulpbehoevende fysicus, die zijns inziens een 

gerenommeerde plek aan een universiteit verdiende, aan een betrekking te helpen. Dat het 

hem desondanks niet lukte Ehrenfest ergens op een leerstoel te krijgen, of het nu Praag, 

Zürich of ergens anders was, speet hem zeer. Toen hij vervolgens Lorentz’ aanbod moest 

afwijzen, zal hij, die bij de toewijzing van nagenoeg elke belangrijke natuurkundige positie 

in Europa geconsulteerd werd, ongetwijfeld Lorentz hebben bijgestaan een alternatieve 

kandidaat te vinden. Dat hij daarbij aan Ehrenfest voorbij gegaan zou zijn, valt moeilijk 

voor te stellen. 

 Debije, aan wie Lorentz tot zijn teleurstelling volledig voorbij gegaan was bij het 

zoeken naar een opvolger, kon dat in ieder geval niet geloven. Toen Sommerfeld hem eind 

1912 vroeg waarom híj de betrekking in Leiden niet van Lorentz had overgenomen, 

antwoordde Debije dat de benoeming voor een groot deel op naam van Einstein kon 

worden geschreven. Die had Ehrenfest voorgedragen, waarbij hij zich naar Debijes mening 

vooral had laten leiden door de ‘rassenkwestie’. De teleurgestelde Nederlander, die merkte 

dat hij in Ehrenfest nu werkelijk een serieuze concurrent moest zien, was met andere 

woorden van mening dat die zijn Leidse positie in hoofdzaak te danken had aan zijn joodse 
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achtergrond.256 

  

Het einde van een periode 

Conform de verwachting reageerde Ehrenfest bijzonder enthousiast op Lorentz’ brief. Met 

het oog op een mogelijke betrekking in Zwitserland had hij Sommerfeld reeds laten weten, 

dat hij de habilitatie in München aan zich voorbij zou laten gaan in geval zich een 

aanbieding met meer aanzien zou aandienen.257 Het viel hem daarom niet zwaar zijn 

beoogde privaatdocentschap voor deze prestigieuze leerstoel aan de kant te schuiven. Ook 

met het vooruitzicht van een zo eervolle betrekking als die in Leiden vergat hij overigens 

het verlangen niet in de nabijheid van Einstein te willen werken. Maar dat was het enige 

voorbehoud dat hij tegenover Lorentz maakte, met betrekking tot diens zeer welkome 

aanbod: 

 

‘Außer im höchst unwahrscheinlichen Fall einer concurrierenden Berufung an eine 

schweizer Universität würde ich einer Berufung an eine holländische Universität unbedingt 

Folge leisten.’258 

 

Tot Ehrenfests groze nervositeit moest hij toen nog vijf maanden wachten voordat de 

benoeming in Leiden een feit was. Het ongeluk wilde dat Ehrenfests aanstelling tijdens de 

zomermaanden geregeld moest worden, een tijd waarin de verantwoordelijken, onder wie 

de minister voor Binnenlandse Zaken, met vakantie waren. Het stilzwijgen uit Leiden 

betekende de zoveelste geestelijke beproeving voor Ehrenfest.259 Toen het eind september 

verbroken werd door een telegram van Lorentz, waarin hij Ehrenfest van harte feliciteerde 

met zijn benoeming, was de ontlading logischerwijze groot. Na jaren van tegenslagen had 

Ehrenfest eindelijk datgene gekregen wat zijn pessimistische en onzekere geest meer dan 

ook kon gebruiken: de erkenning dat hij zich absoluut tot de natuurkundige top van 

Europa mocht rekenen. 

 

 

 

                                                 
256 Debije aan Sommerfeld, 03-11-1912, On-line Sommerfeld archief, < http://www.lrz-
muenchen.de/~Sommerfeld/KurzFass/01266.html>, geraadpleegd op 06-05-2003. 
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258 Ibidem. 
259 Zie Paul Ehrenfest, 190-191 voor een uitgebreider verslag van deze periode. 
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5. Epiloog 

Lorentz hoefde niet lang te wachten om zijn verwachtingen aangaande de kwaliteiten van 

zijn nieuwe protégé uit te zien komen. Op 4 december 1912, minder dan twee maanden na 

de aankomst van de familie Ehrenfest in Leiden, hield Ehrenfest zijn inaugurale rede als 

nieuwe hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Leidse universiteit. Hij gaf zijn 

voordracht de titel ‘Zur Krise der Lichtaether-Hypothese’ mee, wat er al voorzichtig op 

duidde dat deze oratie bijzonder zou worden. Ehrenfest zorgde er voor dat de Leidse 

universiteit haar kennismaking met hem niet snel zou vergeten.260 

 Hij begon zijn rede met een gedachtenexperiment. ‘Stel,’ zo hield hij zijn publiek 

voor, ‘een onderzoeker bevindt zich in het midden van een lege bol. De bol is vele malen 

groter dan de aarde; zó groot dat een lichtstraal ongeveer twee uur nodig heeft om haar te 

doorlopen. De onderzoeker voert nu een experiment uit: hij laat een zaklamp kort schijnen 

in de richting van de wand van de bol. Wat ziet hij?’ Het antwoord schotelde hij zijn 

publiek terstond voor: ‘de onderzoeker ziet kort het licht opflitsen van zijn zaklamp. 

Daarna ziet hij twee uur lang niets, omdat het licht een uur nodig heeft om de wand te 

bereiken en een uur om terug te keren naar de onderzoeker. Vervolgens ziet hij de 

binnenwand van de bol een moment lang oplichten. Daarna is het weer donker.’261 

‘Maar wát gebeurt er nu als de bol niet stilstaat, maar zich daarentegen met enorme 

snelheid, laten we zeggen één tiende van de snelheid van het licht, voortbeweegt? De 

onderzoeker in het midden van de bol beweegt uiteraard met de bol mee en voert hetzelfde 

experiment uit. Mijn vraag is nu: ziet de onderzoeker nu ook de binnenkant van de bol op 

één en hetzelfde moment oplichten, of ziet hij iets anders?’262 Vervolgens zette Ehrenfest 

uiteen wat verschillende fysici in de loop der eeuwen als antwoord op zijn raadsel zouden 

hebben gegeven. Zo liet hij zien hoe de ethertheorie een wezenlijke rol speelde in de 

verschillen in die antwoorden.  

Veronderstelde men namelijk dat de ruimte is opgevuld met een medium, ether, dat 

níet met de bol zou meebewegen, dan zou de onderzoeker een ander resultaat krijgen dan 

bij het eerste experiment. Het zou vergelijkbaar zijn, verduidelijkte de kersverse hoogleraar, 

wanneer men op een brug zou staan waaronder een rivier zeer snel zou stromen. Zou men 

een steen in het water gooien, dan zou de stroom de golven opstuwen en met zich 

meenemen – precies zoals de ether het licht zou meenemen en doen verwaaien. De 
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onderzoeker zou het volgende zien: allereerst zou de de grootste cirkel van de bol, die 

loodrecht op de bewegingsrichting van de bol staat oplichten, vervolgens zouden twee 

breedtecirkels oplichten die symmetrisch ten opzichte van de equator liggen. Deze cirkels 

zouden richting de polen verschuiven, waarna de beide polen zelf tenslotte zouden 

oplichten. Vervolgens zou het weer donker worden.263 

 De bedenker van de moderne lichttheorie was de Fransman Augustin Jean Fresnel, 

die aan het begin van de negentiende eeuw leefde. Later zou de grootste protagonist van 

zijn theorie niemand minder dan Lorentz worden, die Fresnels begrip van de vaststaande 

ether toepaste op alle elektromagnetische verschijningen. Met dit gedachtenexperiment gaf 

Ehrenfest een succesvolle voorstelling van de zwakheid van die ethertheorie. Zijn 

voorstelling van de enorme bol die zich met reuzachtige snelheid voortbeweegt was 

namelijk niets anders dan – in zijn eigen woorden – ‘die groteske Übertreibung eines 

factisch ausgeführten Experimentes’264, het beroemde Michelson-Morley experiment.  

De Amerikaanse fysicus Albert A. Michelson voerde in de laatste decennia 

meermaals en vaak in samenwerking met collega Edward Williams Morley experimenten uit 

waarmee hij het gedrag van de ether probeerde te bepalen. De opzet van het experiment 

was de invloed van de ether te meten op een lichstraal, die enerzijds met de beweging van 

de aarde mee bewoog – waardoor de snelheid van de ‘stroom’ niet één tiende van de 

lichtsnelheid zou worden, maar één duizendste, en anderzijds haaks stond op de beweging 

van de aarde. Vanaf de eerste keer dat Michelson het experiment uitvoerde in 1881, tot aan 

de laatste keer in 1929, bleek de uitkomst van beide proeven dezelfde te zijn; het licht leek 

geen verstorende invloed van de ether te ondervinden. Niet alleen beide onderzoekers 

kregen derhalve keer op keer een teleurstelling te verwerken, maar alle aanhangers van de 

ethertheorie binnen de fysische wereld, zoals Kelvin, Rayleigh en Lorentz.265 

 Michelson en Morley concludeerden al eind negentiende eeuw dat de ether niet 

bestond. Ofschoon van verschillende kanten getwijfeld werd aan de nauwkeurigheid van 

hun onderzoek, en niet in het minst door Lorentz zelf, kon die conclusie niet weerlegd 

worden. Maar zo lang zich geen alternatieve theorie aandiende, die kon verklaren hoe licht 

zich als golf kon voortplanten zonder medium, bleef de ethertheorie als bruikbare 

hypothese overeind staan. Aan de bestaande theorie zelf werd wel geschaafd, wat er 

uiteindelijk in resulteerde dat de ether gebruikt werd als uiterst abstracte term, verstoken 

                                                 
263 Ibidem, 308-309. 
264 Ibidem, 314. 
265 ‘Subtle is the Lord...’, 112-113. 



Paul Ehrenfest – die Grenze des Pathologischen 94 

van materiële eigenschappen. In 1905 diende zich weliswaar een vervangende theorie aan, 

maar Einsteins idee van lichtquanta was de meeste fysici veel te radicaal.266 

  

Ehrenfest verkondigde nu dus, ten overstaan van diezelfde Lorentz, dat de ethertheorie 

zijns inziens definitief had afgedaan. Als de vergelijking tussen zijn experiment en de 

Michelson-Morley experimenten werd doorgevoerd, dan moest geconcludeerd worden dat 

de onderzoeker in het midden van de reuzachtige bol tijdens beide fasen van het 

experiment hetzelfde zou waarnemen. Hij gaf vervolgens wel kort aan hoe Lorentz in het 

verleden een uitweg had proberen te bedenken om zijn ethertheorie met de resultaten van 

het experiment in overeenstemming te brengen, maar liet blijken dat die oplossing hem niet 

erg plausibel voorkwam. Overtuigender vond hij de nieuwe theorieën van Einstein uit 1905 

en zijn goede vriend Walter Ritz uit 1908, waarin het bestaan van de ether werd ontkend en 

het ontstane theoretisch vacuum werd opgevuld door de theorie van lichtquanta. 

De pointe van Ehrenfests betoog lag dus in de verklaring dat de in Ehrenfests ogen 

verouderde theorieën bij de studie van theoretische fysica rücksichtdslos plaats moesten 

maken voor de natuurkunde van de toekomst, wier fundament lag in de quantumtheorie en 

de relativiteitstheorie.267 Het enthousiasme waarmee hij zich hierop wilde toeleggen maakte 

hij duidelijk met de drie standpunten die de faculteit als consequentie diende aan te nemen: 

 

‘Aber beachten Sie bitte, dass man etwas ganz anderes von uns verlangt, wenn man uns 

auffordert, auf die Einstein’sche Weise den Aether zu leugnen! Denn dann verlangt 

man von uns, dass wir die folgenden drei Formeln unterschreiben: 

1. Die Lichtquanten werfen uns die Lichtsignale als selbständige Gebilde durch 

den Leere Raum zu. 

2. An den Lichtstrahlen einer Quelle, die vor uns ruht, würden wir bei 

thatsächlicher Messung dieselbe Geschwindigkeit beobachten. 

3. Wir erklären, dass uns die Combination dieser beiden Aussagen befriedigt!!’268 

 

Lorentz moest Ehrenfests oratie hebben kunnen waarderen, ook al merkte hij dat de 

theorieën waarvoor hij zich tijdens zijn loopbaan had ingespannen wel heel snel plaats 

maakten voor nieuwe. In feite stond Ehrenfests betoog model voor de overgang die zich in 

Leiden met het vertrek van Lorentz en de komst van Ehrenfest aftekende, maar die zich 
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ook in de rest van de fysische wereld voltrok. 

 Op het Solvay-congres, dat een jaar eerder in Brussel gehouden was, stond de 

quantumtheorie hoog op de agenda. Lorentz zat het congres als éminence grise van de 

natuurkunde voor; verder waren alle fysici van belang aanwezig, onder wie Marie Curie, 

Poincaré, Planck, Sommerfeld en Einstein. Het congres, dat zoals eerder gezegd niet tot 

opzienbarende conclusies leidde, stond niettemin symbool voor het definitief op de kaart 

zetten van de quantumtheorie door de gevestigde natuurwetenschappelijke wereld. 

Tekenend voor Ehrenfests positie binnen die wereld was het feit dat hij tijdens een aantal 

volgende bijeenkomsten van het driejaarlijks plaathebbende Solvay-congres een 

vooraanstaande rol vervulde, maar dat hij voor deze eerste zitting niet was uitgenodigd. 
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Conclusie 
 
 
 
 
 
Ehrenfest was één van de eerste Europese natuurwetenschappers die de verreikende 

consequenties had doorzien van Plancks wetenschappelijke doorbraak van 1900. De 

introductie van het quantumpostulaat werd door Planck zelf immers lange tijd beschouwd 

als ‘schoonheidsfoutje’ van zijn stralingswet en leidde zijn eerste jaren een tamelijk 

onopvallend bestaan. Vijf jaar later waren het met name de jonge wetenschapper Einstein, 

26 jaar oud, die de quantumtheorie interpreteerde als het begin van een nieuw soort 

natuurkunde. Niet veel later trok Ehrenfest, ongeveer van diezelfde leeftijd, gelijksoortige, 

hoewel minder fundamentele conclusies.  

De jaren daarna zouden vooral fysici van hun generatie, zoals Debije en Von Laue, 

hen volgen die nieuwe richting in te slaan. Daarbij deed zich het karakteristieke feit voor 

dat hen juist deze jonge generatie natuurwetenschappers was die haar leermeesters voor de 

nieuwe fysica wist te bezielen, in plaats van andersom. Karakteristiek, daar zich met de 

opkomst van de quantumtheorie een paradigmawissel in de natuurwetenschap voltrok, met 

een reikwijdte zoals zich die sinds het ontstaan van Newtons ‘klassieke’ mechanica niet had 

voorgedaan. En logischerwijs voltrok deze paradigmawissel zich in hoge mate tegelijkertijd 

met een generatiewissel.  

De ‘oude’ generatie fysici, die rond de eeuwwisseling de belangrijkste posities in 

Europa in handen had, was opgegroeid met de idee dat de wereld voor het overgrote deel 

een open boek was geworden voor de klassieke natuurkunde, en had daaraan haar bijdrage 

geleverd. Zij werd nu vertrouwd gemaakt met het wereldbeeld van de ‘quantum-

generatie’269, voor wie de fysica eerst in de kinderschoenen stond. Het Solvay-congres 

toonde aan dat zij daar, zes jaar na de eerste artikelen over quantumtheorie, in leken te 

slagen. 

De groeiende acceptatie van de nieuwe natuurkunde had grote gevolgen voor de 

marktwaarde van jonge, getalenteerde fysici. Een kleine groep van hen werd veelgevraagd 

bij het vervullen van betrekkingen. Uit hun loopbanen bleek dat ze om die reden met hoge 

frequentie van baan wisselden en elkaar opvolgden bij het bekleden van hoog 

aangeschreven en dus aantrekkelijke posities. Einstein vervulde tussen 1911 en 1913 
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bijvoorbeeld vier verschillende betrekkingen, in Zürich, Praag, nogmaals in Zürich en in 

Berlijn; Debije in ongeveer diezelfde periode evenzo, in München, Zürich, Utrecht en 

Göttingen. Aan de universiteit van Zürich volgde hij Einstein op. Toen hij naar Utrecht 

vertrok volgde Von Laue hem op.  

De prestigieuze leerstoelen van Europa werden uiteraard niet enkel tussen deze drie 

wetenschappers verdeeld; zoals gezegd bestond de ‘quantumgeneratie’ uit een grote groep 

jonge fysici. Bovenstaande voorbeelden tonen daarentegen aan dat die groep uit gewilde 

werknemers bestond, waarbij Einstein ontegenzeglijk de kroon spande. Tijdens genoemde 

periode had hij dubbel zo vaak kunnen verhuizen als hij alle aangeboden posities had 

aangenomen. Maar ook Ehrenfest, die zich met zijn artikel over quantumtheorie uit 1911 

en zijn Encyklopädie-artikel over statistische mechanica uit 1912 in de kijker had gespeeld, 

kwam met name na zijn reis langs collega’s in Duitsland en de Donaumonarchie, langzaam 

maar zeker – en zijns ondanks – in die carrousel terecht. Voorheen vrijwel onzichtbaar in 

het verre St. Petersburg, werd hij nu een directe concurrent voor generatiegenoten – iets 

wat niet door alle collega’s met evenveel enthousiasme werd begroet.  

In ieder geval had het er onmiskenbaar de schijn van dat de oudere generatie fysici, 

eenmaal overtuigd van de uitwerking die quantumtheorie op de natuurkunde had, de 

toekomst van hun instituut zeker wilden stellen door jonge wetenschappers aan te nemen 

die het paradigma van de nieuwe fysica hadden aangenomen. Dat gold zeker ook voor 

Lorentz, toen hij zich geconfronteerd zag met benoemen van een geschikte opvolger voor 

zijn leerstoel in Leiden. Ehrenfests geluk kende geen grenzen, toen hij voor die positie 

gevraagd werd. De weinig succesvolle wetenschapper, die als één van de pioniers van de 

quantumtheorie mag worden beschouwd, kreeg daarmee na zeven jaar eindelijk een positie 

die in verhouding stond tot zijn wetenschappelijke kwaliteiten. Duidelijk zij evenwel dat 

Ehrenfest zich gelukkig mocht prijzen dat hij Einstein zo na aan het hart lag; want zonder 

inmenging van de Zwitser was die betrekking hem nooit niet toegekomen.  

Daarmee is Ehrenfests bijdrage aan de quantumtheorie er in feite één van een zeer 

vooruitstrevend fysicus die door tegenslagen en onhandigheid van zichzelf de boot zelfs 

dreigde te missen op het moment dat fysici van zijn generatie erg in trek waren. 

Logischerwijze was het dan ook niet zijn eigen verdienste dat hem uiteindelijk alsnog een 

betrekking toekwam. Voor hemzelf was het al jaren een raadsel waarom die niet eerder was 

gekomen. 

 

Die houding was karakterstiek voor Ehrenfest, die praktisch sinds zijn komst naar St. 
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Petersburg zijn frustraties uitte over het uitblijven van een baan, wat hij vereenzelvigde met 

het uitblijven van wetenschappelijke erkenning an sich. Maar los van de vele ongelukkige 

omstandigheden, bleef Ehrenfest in hoge mate in zijn zelfbeklag hangen, zonder dat hij 

inzag – of wílde inzien – dat zijn situatie er niet zo hopeloos uit had hoeven zien, als hij wat 

vaker voorbij was gegaan aan zijn soms vreemde principes en opvattingen. 

 Al vóór zijn komst naar St. Petersburg had Ehernfest zijn leven in het teken van de 

theoretische fysica doen staan. Na zijn promotie in 1904 had hij van de wetenschap zijn 

beroep gemaakt en zijn toekomst in de fysica gezocht. Nadat hij in de daaropvolgende 

jaren uit zijn religie trad, zijn geboortestad en familie verliet en de door hem bewonderde 

leermeester Boltzmann zich van het leven beroofde, ontwikkelde zich bij hem een diep 

gevoel van ‘Heimatslosigkeit’. Daardoor werd de wetenschap meer dan zijn professie; 

feitelijk verbond hij zijn persoonlijke lot met zijn wetenschappelijke carrière, daar hij in 

sterkste zin van het woord ontheemd slechts houvast vond in de natuurkunde. Zijn 

persoonlijke leven werd vervolgens in deze gehele periode tot 1912 gedomineerd door zijn 

ervaringen met de wetenschap. Anderzijds betekende het uiteraard ook dat hij zijn carrière 

moeilijk nuchter kon bekijken, omdat hij er zijn ziel en zaligheid afhankelijk van had 

gemaakt. 

 Dit feit maakt het des te opmerkelijker dat Ehrenfest dadelijk vanaf zijn aankomst 

in St. Petersburg in 1907 niet schroomde zijn kansen op een professioneel bestaan in de 

Russische hoofdstad om zeep te helpen. Hij had in die bewogen eerste jaren na de geboorte 

van de quantumtheorie feitelijk alleen oog voor de natuurwetenschap zelf. Dat hij het 

Petersburgse universitaire systeem verouderd vond, hoeft dan ook geen enkele verbazing te 

wekken. Maar dat hij meende dat hem daar een gouden toekomst in het verschiet lag, door 

slechts contact te leggen met studenten en jonge wetenschappers met maar weinig invloed, 

en door de universiteit zelf met zijn aanklachten tegen zich in het harnas te jagen, getuigt 

toch van een uitgesproken naïviteit. Zo kwam hij zichzelf keer op keer tegen. Door de 

weigering van het universiteitsbestuur hem een baan toe te kennen, waarbij zijn 

omstandigheid als buitenkerkelijke ex-jood een uitstekende legitimatie verschafte. Door, 

reeds in het bezit van een doctorstitel, het moeizame en zinloze magisterexamen af te 

leggen, waar geen enkel positief resultaat op volgde. En toen zijn vriend Joffe, die nog de 

meeste invloed op de universitaire besluitvorming had en hem een tijdelijk docentschap 

verzorgde, door die zijns inziens veel te vroeg weer te verliezen, vanwege zijn slechte relatie 

met het collegebestuur. 

 Uiteindelijk ging zijn uitzichtsloze positie in St. Petersburg een té grote druk 
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uitoefenen op zijn persoonlijke gemoedstoestand. Chronische depressie, lusteloosheid en 

hypochondrie kregen de overhand. De fixatie op zijn wetenschappelijke leven werkte als 

een neerwaarste spiraal, waarbij obsessie voor zijn onsuccesvolle carrière en zelfbeklag 

hand in hand gingen. Nadat zijn kuur in Bad Kissingen en de raad die hij van zijn broer 

Hugo meekreeg, hem enigszins tot inkeer brachten, nam Ehrenfest dan eindelijk het 

verstandige besluit niet alleen de oorspronkelijke wens van zijn echtgenote om in Rusland 

een bestaan op te bouwen naast zich neer te leggen, maar ook buiten zijn 

wetenschappelijke publicaties om inzet te tonen om zijn bekendheid in de fysische kring  

van Europa te vergroten. Hij ging op reis. 

 Na een uitvoerige correspondentieronde langs vrienden en collega’s buiten Rusland, 

die hem geen stap dichter bij een goede baan bracht, vertrok Ehrenfest begin 1912 uit St. 

Petersburg om in twee maanden een reis te ondernemen langs collega’s in heel Duitstalig 

Europa. Het waren de eerste tekenen dat Ehrenfest, door nood gedreven, een serieuze 

poging ondernam de gebruikelijke, semi-officiële paden om zichzelf in de kijker te spelen, 

in te zetten. Zijn lobby voerde hem langs de meeste grote fysici van zijn tijd, die veelal niet 

ongevoelig bleken voor Ehrenfests talent en zijn verzoeken om hulp. Maar alsof de reden 

om deze promotietour te ondernemen geen andere was geweest dan om met collega’s 

gesprekken aan te knopen over de nieuwste stand van de theoretische fysica, verloor hij 

zijn oorspronkelijke doel spoedig uit het oog. Toen Einstein, die hij bijzonder had weten te 

imponeren, hem tenslotte spontaan zijn leerstoel in Praag aanbood, nam Ehrenfest die 

buitenkans niet eens in overweging. Liever verhuisde hij ook naar Zwitserland om in de 

nabijheid van Einstein te blijven en met hem te kunnen blijven discussiëren. 

Als Ehrenfest iets uit zijn reis had kunnen concluderen, dan was het dat hij fout zat 

wat betreft wetenschappelijke erkenning die zou zijn uitgebleven. Hij had vanuit het verre 

St. Petersburg naam weten te maken in de natuurkundige kring in Europa. Als fysicus was 

hij, zoals gezegd, dan ook uitermate getalenteerd. Niet alleen zijn Encyklopädie-artikel over 

statistische mechanica, dat begin 1912 verscheen, getuigde daarvan, maar bijvoorbeeld ook 

het feit dat Einstein sinds zijn kennismaking met Ehrenfest een grote pleitbezorger van 

diens belangen werd. Het was dan ook diezelfde Einstein die Ehrenfest uiteindelijk bij 

Lorentz onder de aandacht bracht. Ehrenfests capaciteiten als theoretisch fysicus deden 

vervolgens de rest, waarna hij zichzelf hoogleraar in Leiden mocht noemen.  

Daarmee werd een periode in het leven van Ehrenfest afgesloten, die op scherpe en 

soms pijnlijke wijze duidelijk maakte hoezeer buitenwetenschappelijke factoren van invloed 

zijn geweest op Ehrenfest leven als fysicus. Zijn godsdienstige achtergrond, zijn 
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persoonlijkheid en de revolutionaire wetenschappelijke vernieuwing die gaande was, waren 

alle van wezenlijke invloed op het verloop van zijn carrière. Vaak mocht hij tegenspoed 

wijten aan ongunstige omstandigheden, maar in de gevallen waarin hij zelf invloed had 

kunnen uitoefenen om zijn situatie in een gunstigere richting bij te sturen, liet hij die 

meestal aan zich voorbij gaan. Ehrenfest wilde het ideaalbeeld van een wetenschapper 

belichamen, waarin dat beroep bestond uit in stilte nadenken en schrijven, uit urenlang 

discussie voeren met collega’s. De minder verheffende zaken die het beroep nu eenmaal 

met zich meebracht, negeerde hij het liefst. Waar die houding vandaan kwam, en of ze in 

verband stond met zijn psychische gesteldheid (aangezien de meestijds depressieve en 

labiele Ehrenfest slechts rust scheen te vinden in de wetenschappelijke arbeid), is stof voor 

verdere studie. 

 

Zoals in de inleiding vermeld, ligt de kracht van Martin J. Kleins biografie over Ehrenfest 

in de analyse van zijn ontwikkeling als wetenschapper. De thema’s waar hij zich mee 

bezighield, de artikelen die hij schreef, de bijdragen die hij aan de nieuwe fysica leverde, het 

valt allemaal terug te lezen in het boek dat de Amerikaanse fysicus dertig jaar geleden 

schreef. Maar die kracht vormt tegelijkertijd Kleins zwakte. Want het verhaal van de 

persoon Ehrenfest, dat om zijn wetenschappelijke bezigheden heen verteld kan worden, 

blijft incompleet. En waar Ehrenfest zich enerzijds in die fysica als wetenschap op briljante 

wijze wist te profileren, heeft deze scriptie juist willen betogen dat hij zich anderzijds in de 

fysica als beroep, dus als beroepsfysicus, vaak uitblonk in naïviteit of incompetentie. 

 Kleins biografie mist daardoor niet alleen het tweeslachtige beeld dat zo van 

Ehrenfest ontstaat, maar is tevens niet in staat gebleken enkele belangrijke gebeurtenissen 

in Ehrenfests leven te verklaren. Klein, die de correspondentie tussen Ehrenfest en Lorentz 

in de zomer van 1912 tot in detail beschrijft, heeft daarentegen bijvoorbeeld nauwelijks een 

overtuigende poging ondernomen Lorentz’ keuze voor Ehrenfest te verklaren. Zijns 

inziens ging van Ehrenfests Encyklopädie-artikel, alsmede van enkele andere artikelen van 

zijn hand, genoeg overtuigingskracht uit om Lorentz voor de werkloze wetenschapper in 

St. Petersburg te doen kiezen. De cruciale rol die Einstein in deze speelde, blijft geheel 

buiten beschouwing. 

 Maar ook over de centrale rol die de fysica in het leven van Ehrenfest had 

ingenomen, waardoor de keuzes die hij maakte, of juist niet maakte, nooit puur 

persoonlijke of beroepsmatige keuzes waren, zwijgt Klein. Daarnaast is de beschrijving van 

de levenssituatie van de familie Ehrenfest in St. Petersburg in Kleins biografie, met deze 



Conclusie 101 

scriptie in hoge mate aangevuld. De strijd die Ehrenfest voerde tegen de ouderwetse 

Petersburgse universiteit voerde, waarmee hij het collegebestuur tegen zich in het harnas 

joeg en elke kans op een vaste aanstelling verloor, laat Klein bijvoorbeeld onvermeld. 

Niettemin speelt uiteraard dat feit een centrale rol in de vraag waarom Ehrenfest niet 

slaagde in Rusland een carrière op te bouwen. Verder komt ook Ehrenfests broer Hugo, 

die zijn jongere broer eindelijk wat zelfinzicht verschafte en daarmee de aanleiding vormde 

voor diens vertrek uit Rusland, in de bewuste biografie niet voor. 

 Tenslotte laat Klein de paradigmawissel, die zich praktisch parallel aan Ehrenfest 

Russische jaren voltrok, als zodanig buiten beschouwing. Toch is het deze revolutie in de 

fysica geweest, die niet alleen een belangrijke rol speelde in de slechte start van Ehrenfests 

carrière, als ook in zijn komst naar Leiden. 

 Concluderend kan worden vastgesteld dat deze scriptie enkele cruciale hiaten in de 

biografie van Klein opvult en enkele vergissingen rechtzet. Maar bovenal heeft 

bovenstaand verhaal aangetoond dat het beeld van Ehrenfest, zoals Klein dat in het leven 

heeft geroepen, enige bijstelling behoeft als het gaat om de wijze waarop hij invulling gaf 

aan zijn professie – en daarmee zijn leven. 
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1. Archieven 

• Paul Ehrenfest archief in het Museum Boerhaave te Leiden 

 Persoonlijke Correspondentie (EPC), met: 

 Tatiana Ehrenfest-Afanasjeva  EPC 3, sectie 1 t/m 5 

 Hugo Ehrenfest EPC2, sectie 5 

 

 Wetenschappelijke Correspondentie (ESC), met: 

H. Blasius ESC1, sectie 4 

V. Bursian ESC2, sectie 8 

Peter Debije  ESC3, sectie 3 

Th. Des Coudres  ESC3, sectie 4 

Hans Hahn ESC5, sectie 3 

Gustav Herglotz ESC5, sectie 5 

Arnold Sommerfeld ESC9 sectie 6 

Heinrich Tietze ESC9 sectie 9 

 

 Notitieboekjes (ENB): 

 ENB5-01 

 

Zie ook: WHEATON, BRUCE, Catalogue of the Paul Ehrenfest Archive at the Museum Boerhaave 

Leiden (Leiden 1977). 

 

• Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem 

 Archief Hendrik Antoon Lorentz 

 

• Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn-Dahlem 

 Archief Peter Debije III. Abteilung, Rep. 19 
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2. Gepubliceerde bronnen 

KLEIN, MARTIN J. ed., Paul Ehrenfest. Collected scientific papers (Amsterdam 1959).  

STACHEL, JOHN ed., The collected papers of Albert Einstein. Volume 2, the Swiss years: writings, 

1900-1909 (Princeton 1989). 

KLEIN, MARTIN J. e.a. eds., The collected papers of Albert Einstein. Volume 3, the Swiss years: 

writings, 1909-1911 (Princeton 1993). 

KLEIN, MARTIN J. e.a. eds., The collected papers of Albert Einstein. Volume 5, the Swiss years: 

correspondence, 1902-1914 (Princeton 1993). 

 

 

3. Bronnen op internet 

The Mac Tutor History of Mathematics Archive van de School of Mathematics and 

Statistics, University of St. Andrews in Schotland: 

 <http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/> 

Wetenschappelijke correspondentie van Arnold Sommerfeld on-line, door het Institut für 

Geschichte der Naturwissenschaften van de Ludwig-Maximilian-Universität in 

München: 

 <http://www.lrz-muenchen.de/~Sommerfeld/> 

Biografie van Gustav Herglotz op de website van het Institut für Geophysik van de 

Universität Göttingen: 

 <http://www.uni-geophys.gwdg.de/> 
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