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EERSTE BEDRIJF 

 

MARGRETHE 

Maar waarom? 

BOHR 

Denk je er nog steeds aan? 

MARGRETHE 

Waarom kwam hij naar Kopenhagen? 

BOHR 

Is dat van belang, lieve, nu we alle drie dood en begraven zijn? 

MARGRETHE 

Sommige vragen blijven bestaan, lang nadat hun eigenaars zijn 

gestorven. Leven voort als geesten. Op zoek naar de antwoorden die ze 

tijdens hun leven nooit vonden. 

BOHR 

Op sommige vragen bestaat geen antwoord. 

MARGRETHE 

Waarom kwam hij? Wat probeerde hij je te vertellen? 

BOHR 

Hij legde het later uit. 

MARGRETHE 

Hij legde het steeds weer opnieuw uit. Elke keer dat hij het uitlegde, 

werd het onduidelijker. 

BOHR 

Het was waarschijnlijk heel eenvoudig al met al: hij wilde praten. 

MARGRETHE 

Praten? Met de vijand? Midden in een oorlog? 

BOHR 

Margrethe, lieve, wij waren toch nauwelijks de vijand. 

MARGRETHE 

Het was 1941! 

BOHR 

Heisenberg was een van onze oudste vrienden. 

MARGRETHE 

Heisenberg was Duits. Wij waren Denen. We waren door Duitsland 

bezet. 

BOHR 

Dat bracht ons in een lastig parket, zeker. 

MARGRETHE 

Ik heb jou nog nooit zo kwaad op iemand gezien als op Heisenberg die 

avond. 

BOHR 

Niet om het een of ander, maar ik geloof dat ik buitengewoon kalm 

bleef. 

MARGRETHE 

Ik weet wanneer jij kwaad bent. 

BOHR 

Het was voor hem net zo moeilijk als voor ons. 
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MARGRETHE 

Waarom deed hij het dan? Nu kan het niemand meer schaden, nu kan 

niemand meer verraden worden. 

BOHR 

Ik vraag me af of hij het zelf ooit echt heeft geweten. 

MARGRETHE 

En hij was geen vriend. Niet na dat bezoek. Dat was het einde van de 

fameuze vriendschap tussen Niels Bohr en Werner Heisenberg. 

HEISENBERG 

Nu zijn we allemaal dood en begraven, ja, en er zijn maar twee dingen 

die de wereld zich van mij herinnert. Het eerste is het 

onzekerheidsbeginsel en het tweede is mijn mysterieuze bezoek aan 

Niels Bohr in Kopenhagen in 1941. Iedereen begrijpt onzekerheid. Of 

denkt dat hij het begrijpt. Niemand begrijpt mijn reis naar Kopenhagen. 

Steeds weer opnieuw heb ik het uitgelegd. Aan Bohr zelf, en aan 

Margrethe. Aan ondervragers en officieren van de inlichtingendienst, 

aan journalisten en historici. Hoe vaker ik het uitlegde, des te groter 

werd de onzekerheid. Welnu, ik wil met alle plezier nog een poging 

wagen. Nu we allemaal dood en begraven zijn. Nu kan het niemand 

meer schaden, nu kan niemand meer verraden worden. 

MARGRETHE 

Ik heb hem nooit echt gemogen, weet je. Misschien kan ik je dat nu wel 

zeggen. 

BOHR 

Dat deed je wel. Toen hij hier voor het eerst was in de jaren twintig? 

Natuurlijk mocht je hem. Op het strand in Tisvilde samen met ons en de 

jongens? Hij maakte deel uit van het gezin. 

MARGRETHE 

Er was iets vreemds aan hem, toen al. 

BOHR 

Zo snel en gretig. 

MARGRETHE 

Te snel. Te gretig. 

BOHR 

Die heldere, oplettende ogen. 

MARGRETHE 

Te helder. Te oplettend. 

BOHR 

Goed dan, maar hij was een heel groot natuurkundige. Wat dat betreft 

ben ik nooit van gedachten veranderd. 

MARGRETHE 

Ze waren allemaal goed, al die mensen die naar Kopenhagen kwamen 

om met jou te werken. Jij hebt in de loop van de tijd bijna alle grote 

pioniers in de atoomtheorie hier gehad. 

BOHR 

En hoe meer ik eraan terugdenk, des te meer besef ik dat Heisenberg de 

grootste van hen allemaal was. 

HEISENBERG 

Dus wat was Bohr? Hij was de eerste van ons allemaal, de vader van 

ons allemaal. Moderne atoomfysica begon, toen Bohr zich realiseerde 
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dat de quantumtheorie zowel op massa als op energie toepasbaar was. 

1913. Alles wat wij deden, was gebaseerd op dat grootse inzicht van 

hem. 

BOHR 

Als je bedenkt dat hij hier voor het eerst in 1924 kwam als mijn 

assistent ... 

HEISENBERG 

Ik was net gepromoveerd, en Bohr was de meest fameuze atoomfysicus 

van de wereld. 

BOHR 

... en in iets meer dan een jaar de quantummechanica uitvindt. 

MARGRETHE 

Omdat hij met jou werkte. 

BOHR 

Binnen drie jaar had hij het onzekerheidsbeginsel. 

MARGRETHE 

En jij de complementariteit. 

BOHR 

We beredeneerden ze alle twee door erover te praten. 

HEISENBERG 

We deden het merendeel van ons beste werk samen. 

BOHR 

Heisenberg gaf gewoonlijk de richting aan. 

HEISENBERG 

Bohr gaf er allemaal betekenis aan. 

BOHR 

We functioneerden als een bedrijf. 

HEISENBERG 

Voorzitter van de raad van bestuur en directeur. 

MARGRETHE 

Vader en zoon. 

HEISENBERG 

Een gezinsbedrijf. 

MARGRETHE 

Ook al hadden we zelf zonen. 

BOHR 

En we bleven samenwerken ook toen hij allang geen assistent meer van 

mij was. 

HEISENBERG 

Lang nadat ik Kopenhagen in 1927 had verlaten en terug was in 

Duitsland. Lang nadat ik een leerstoel had en een eigen gezin. 

MARGRETHE 

Toen kwamen de Nazi's aan de macht ... 

BOHR 

En werd het steeds moeilijker. Toen de oorlog uitbrak - onmogelijk. Tot 

die dag in 1941. 

MARGRETHE 

Toen het voorgoed afliep. 

BOHR 

Ja, waarom deed hij het? 



michael frayn - kopenhagen 5 

HEISENBERG 

September 1941. Sinds jaar en dag was het in mijn herinnering oktober. 

MARGRETHE 

September. Eind september. 

BOHR 

Herinnering is een vreemd soort dagboek. 

HEISENBERG 

Je slaat het open, en al die keurige titels en nette aantekeningen lossen 

om je heen op.  

BOHR 

Je stapt door de bladzijden heen in de maanden en dagen zelf. 

MARGRETHE 

Het verleden wordt het heden in je hoofd. 

HEISENBERG 

Kopenhagen, september 1941 ... En opeens - ben ik hier, stap uit de 

nachttrein uit Berlijn met mijn collega Carl von Weizsäcker. Twee 

gewone burgerkostuums en regenjassen tussen al het veldgrijs van de 

Wehrmachtuniformen die met ons aankomen, al de gouden tressen van 

de marine, al de perfect op maat gesneden zwarte uniformen van de SS. 

In mijn tas zit de tekst van de lezing die ik ga geven. In mijn hoofd zit 

een andere mededeling die ik moet afleveren. De lezing gaat over 

astrofysica. De tekst in mijn hoofd is ingewikkelder. 

BOHR 

We kunnen duidelijk niet naar de lezing gaan. 

MARGRETHE 

Niet als hij die geeft in het Duitse Culturele Instituut - dat is een 

Nazipropaganda organisatie. 

BOHR 

Hij moet toch weten, wat wij daarvan vinden. 

HEISENBERG 

Weizsäcker was mijn Johannes de Doper en had Bohr geschreven om 

hem van mijn komst op de hoogte te stellen. 

MARGRETHE 

Hij wil jou spreken? 

BOHR 

Ik neem aan dat hij daarvoor is gekomen. 

HEISENBERG 

Maar hoe kan de feitelijke ontmoeting met Bohr geregeld worden? 

MARGRETHE 

Hij moet iets uiterst belangrijks te vertellen hebben. 

HEISENBERG 

Het moet natuurlijk lijken. Het moet privé zijn. 

MARGRETHE 

Je denkt er toch niet echt over om hem hier thuis uit te nodigen? 

BOHR 

Kennelijk hoopt hij dat. 

MARGRETHE 

Niels! Zij hebben ons land bezet! 

BOHR 

Hij is niet 'zij'. 
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MARGRETHE 

Hij is een van hen. 

HEISENBERG 

Eerst is er een officieel bezoek aan het laboratorium van Bohr, het 

Instituut voor Theoretische Fysica, met een pijnlijke lunch in de oude 

vertrouwde kantine. Geen kans om met Bohr te praten, natuurlijk. Is hij 

er eigenlijk wel? Rozental is er ... Petersen, denk ik ... Christian Møller, 

bijna zeker ... Het is als in een droom. Je krijgt nooit echt de precieze 

details van de situatie om je heen helder in beeld. Aan het hoofd van de 

tafel - is dat Bohr? Ik kijk om me heen, en het is Bohr, het is Rozental, 

het is Møller, het is iedereen van wie ik bepaal dat hij er is ... Een 

ongemakkelijke aangelegenheid, dat wel - dat kan ik me maar al te goed 

herinneren. 

BOHR 

Het was een ramp. Hij maakte een heel slechte indruk. Bezetting van 

Denemarken betreurenswaardig. Bezetting van Polen, echter, volstrekt 

acceptabel. Duitsland er nu zeker van de oorlog te winnen. 

HEISENBERG 

Onze tanks staan bijna voor Moskou. Wat kan ons tegenhouden? Nou, 

één ding, misschien. Één ding. 

BOHR 

Hij weet dat hij in de gaten wordt gehouden, natuurlijk. Dat mag je niet 

vergeten. Hij moet voorzichtig zijn met wat hij zegt. 

MARGRETHE 

Anders krijgt hij geen toestemming meer om naar het buitenland te 

reizen. 

BOHR 

Lieve, de Gestapo installeerde microfoons in zijn huis. Dat heeft hij 

Goudsmit verteld, toen hij in Amerika was. De SS pakte hem op voor 

ondervraging in de kelders van de Prinz-Albrecht-Straße.  

MARGRETHE 

En ze lieten hem ook weer gaan. 

HEISENBERG 

Ik vraag me af of ze ook maar een vermoeden hebben van hoe moeilijk 

het was toestemming te krijgen voor deze reis. De vernederende 

verzoeken aan de Partei, de ontluisterende pogingen invloed uit te 

oefenen via onze vrienden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

MARGRETHE 

Wat voor een indruk maakte hij? Is hij erg veranderd? 

BOHR 

Een beetje ouder geworden. 

MARGRETHE 

Ik stel me hem nog altijd voor als een jongen. 

BOHR 

Hij is bijna veertig. Een professor op middelbare leeftijd, die de rest van 

ons snel aan het inhalen is. 

MARGRETHE 

Je wilt hem nog steeds uitnodigen hier te komen? 
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BOHR 

Laten we de argumenten voor en tegen eens op een redelijk 

wetenschappelijke manier op een rijtje zetten. Ten eerste, Heisenberg is 

een vriend ... 

MARGRETHE 

Ten eerste, Heisenberg is een Duitser. 

BOHR 

Een witte jood. Zo noemden de Nazi's hem. Hij doceerde 

relativiteitstheorie en zij zeiden dat dat joodse natuurkunde was. Hij 

mocht Einstein niet met name noemen, maar hij bleef 

relativiteitstheorie doceren, ondanks de meest verschrikkelijke 

verdachtmakingen. 

MARGRETHE 

Alle echte joden zijn hun baan kwijtgeraakt. Hij doceert nog steeds. 

BOHR 

Hij doceert nog steeds relativiteitstheorie. 

MARGRETHE 

Nog steeds professor in Leipzig. 

BOHR 

In Leipzig, ja. Niet in München. Ze hebben hem de leerstoel in 

München niet gegund. 

MARGRETHE 

Hij had op Columbia kunnen zitten. 

BOHR 

Of Chicago. Hij had aanbiedingen van allebei. 

MARGRETHE 

Hij wilde Duitsland niet verlaten. 

BOHR 

Hij wil daar zijn om de Duitse wetenschap weer op te bouwen als Hitler 

eenmaal weg is. Dat heeft hij Goudsmit verteld. 

MARGRETHE 

En als hij in de gaten wordt gehouden, dan zal alles gerapporteerd 

worden. Wie hij ontmoet. Wat hij tegen hen zegt. Wat zij tegen hem 

zeggen. 

HEISENBERG 

Ik draag mijn bewaking met mij mee als een besmettelijke ziekte. Maar 

anderzijds weet ik toevallig, dat Bohr ook onder bewaking staat. 

MARGRETHE 

En jij weet dat je zelf ook in de gaten wordt gehouden. 

BOHR 

Door de Gestapo? 

HEISENBERG 

Realiseert hij zich dat? 

BOHR 

Ik heb niets te verbergen. 

MARGRETHE 

Door onze Deense landgenoten. Het zou een verschrikkelijk verraad 

zijn aan al het vertrouwen dat ze in jou stellen, als ze moesten denken 

dat jij collaboreert. 

BOHR 
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Een oude vriend te eten vragen kun je nauwelijks collaboratie noemen. 

MARGRETHE 

Het zou collaboratie kunnen lijken. 

BOHR 

Ja. Hij heeft ons in een lastig parket gebracht. 

MARGRETHE 

Ik zal het hem nooit vergeven. 

BOHR 

Hij moet een goede reden hebben. Hij moet een heel goede reden 

hebben. 

HEISENBERG 

Dit gaat een uiterst pijnlijke aangelegenheid worden. 

MARGRETHE 

Jullie gaan het niet over politiek hebben? 

BOHR 

We houden het op natuurkunde. Ik ga ervan uit dat hij met mij over 

natuurkunde wil praten. 

MARGRETHE 

Ik denk dat je er ook van uit moet gaan, dat jij en ik niet de enigen zijn, 

die horen wat er in dit huis wordt gezegd. Als je met hem onder vier 

ogen wilt praten, dan kun je beter onder de vrije hemel praten. 

BOHR 

Ik zal niet met hem onder vier ogen willen praten. 

MARGRETHE 

Jullie zouden weer eens een van jullie gemeenschappelijke wandelingen 

kunnen maken. 

HEISENBERG 

Misschien dat ik een wandeling zou kunnen voorstellen? 

BOHR 

Ik denk niet dat we zullen gaan wandelen. Wat hij te zeggen heeft, kan 

hij zeggen waar iedereen het kan horen. 

MARGRETHE 

Een nieuw idee dat hij op je uit wil testen, misschien. 

BOHR 

Maar wat kan het zijn? Wat zou de volgende stap kunnen zijn? 

MARGRETHE 

Dus nu is je nieuwsgierigheid natuurlijk ondanks alles gewekt. 

HEISENBERG 

Dus nu wandel ik door de herfstschemering naar het huis van de familie 

Bohr in Ny-Carlsberg. Waarschijnlijk gevolgd door mijn onzichtbare 

schaduw. Wat voel ik? Angst, zeker - de vleug angst die je altijd voelt 

voor een leraar, voor een meerdere, voor een ouder. Veel grotere angst 

over wat ik te zeggen heb. Over hoe ik het onder woorden moet 

brengen. Vooral over hoe ik het onderwerp moet aansnijden. Nog veel 

meer angst over wat er gebeurt, als het me niet lukt. 

MARGRETHE 

Het heeft toch niets met de oorlog te maken? 

BOHR 

Heisenberg is een theoretisch natuurkundige. Ik geloof niet dat iemand 

tot op heden een manier heeft ontdekt, waarop je theoretische 
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natuurkunde kunt gebruiken om mensen te doden. 

MARGRETHE 

Het zou toch niet iets met kernsplitsing te maken kunnen hebben? 

BOHR 

Kernsplitsing? Waarom zou hij met mij over kernsplitsing willen 

praten? 

MARGRETHE 

Omdat jij ermee bezig bent. 

BOHR 

Heisenberg niet. 

MARGRETHE 

O nee? Iedereen op de wereld schijnt ermee bezig te zijn. En jij bent de 

erkende autoriteit. 

BOHR 

Hij heeft niet over kernsplitsing gepubliceerd. 

MARGRETHE 

Het was Heisenberg die al het basiswerk verrichtte met betrekking tot 

de fysica van de atoomkern. En hij raadpleegde jou toen, hij 

raadpleegde jou bij iedere stap. 

BOHR 

Dat was in 1932. Kernsplitsing is pas de laatste drie jaar aan de orde. 

MARGRETHE 

Maar als de Duitsers nu eens een soort wapen aan het ontwikkelen 

waren, gebaseerd op kernsplitsing ... 

BOHR 

Lieve, niemand gaat een wapen ontwikkelen gebaseerd op kernsplitsing. 

MARGRETHE 

Maar als de Duitsers dat nu eens probeerden, dan zou Heisenberg erbij 

betrokken zijn. 

BOHR 

Er is geen gebrek aan goede Duitse natuurkundigen. 

MARGRETHE 

Er is geen gebrek aan goede Duitse natuurkundigen in Amerika of 

Groot-Brittanië. 

BOHR 

De joden zijn vertrokken, dat spreekt voor zich. 

HEISENBERG 

Einstein, Wolfgang Pauli, Max Born ... Otto Frisch, Lise Meitner ... Wij 

waren de wereldleiders in theoretische natuurkunde! Ooit. 

MARGRETHE 

Wie werkt er dan nu nog in Duitsland? 

BOHR 

Sommerfeld, natuurlijk. Von Laue. 

MARGRETHE 

Oude mannen. 

BOHR 

Wirtz. Harteck. 

MARGRETHE 

Heisenberg steekt met kop en schouders boven hen allemaal uit. 

BOHR 
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Otto Hahn - die is er nog. Die heeft tenslotte kernsplitsing ontdekt. 

 

MARGRETHE 

Hahn is een scheikundige. Ik dacht dat, wat Hahn ontdekte ... 

BOHR 

... door Enrico Fermi vier jaar eerder in Rome was ontdekt. Ja - hij 

realiseerde zich gewoon niet dat het kernsplitsing was. Het kwam bij 

niemand op, dat het uraniumatoom misschien wel gesplitst was en 

overgegaan in een atoom barium en een atoom krypton. Totdat Hahn en 

Strassmann de analyse deden en het barium ontdekten. 

MARGRETHE 

Fermi zit in Chicago. 

BOHR 

Zijn vrouw is joods. 

MARGRETHE 

Dus Heisenberg zou de leiding over het project hebben? 

BOHR 

Margrethe, er is geen project! John Wheeler en ik hebben het allemaal 

al berekend in 1939. Uit ons artikel kun je onder andere opmaken, dat 

kernsplitsing op geen enkele manier in de nabije toekomst gebruikt kan 

worden om wat voor wapen dan ook te maken. 

MARGRETHE 

Maar waarom werkt iedereen er dan nog aan? 

BOHR 

Omdat er iets van magie in zit. Je vuurt een neutron af op de kern van 

een uraniumatoom en het splitst zich in twee andere elementen. Het is 

hetzelfde wat de alchemisten probeerden te doen - van het ene element 

een ander maken. 

MARGRETHE 

Waarom komt hij dan? 

BOHR 

Nu is jouw nieuwsgierigheid gewekt. 

MARGRETHE 

Mijn akelige voorgevoelens. 

HEISENBERG 

Ik loop over het vertrouwde knarsende grint naar de voordeur van de 

familie Bohr en trek aan de vertrouwde belknop. Angst, ja. En een 

ander gevoel, waar ik pijnlijk vertrouwd mee raakte het afgelopen jaar. 

Een mengsel van eigendunk en volkomen onbeholpen dwaasheid - dat 

van al die twee miljard mensen op aarde ik degene ben, die met deze 

onmogelijke verantwoordelijkheid ben opgezadeld ... De zware deur 

zwaait open. 

BOHR 

Mijn beste Heisenberg! 

HEISENBERG 

Mijn beste Bohr! 

BOHR 

Kom binnen, kom binnen ... 

 


