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DE ONTWIKKELING VAN HET UTRECHTS 
NATUURKUNDIG LABORATORIUM TOT 
FOTOMETRISCH INSTITUUT 

H.G. HEIJMANS' 

De periode van 1920 tot 1940 is voor het natuurkundig onderzoek aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht van zeer groot belang geweest. Het laboratorium aan de Bijlhouvverstraat ver
wierf internationale bekendheid en ontwikkelde zich in korte tijd tot een grootschalig 
onderzoekscentrum dat een sterke aantrekking uitoefende op binnen- en buitenlandse 
geleerden en studenten. In deze periode stond het laboratorium onder leiding van 
Leonard Salomon Ornstein (1880-1941). Ornstein was een leerling van Hendrik Antoon 
Lorentz. Hij was in 1914 in Utrecht benoemd tot hoogleraar in de theoretische f)'sica. 
Hier bekeerde hij zich al spoedig tot de experimentele natuurkunde en in 1920 nam hij de 
leiding van het natuurkundig laboratorium op zich.' In die hoedanigheid leidde hij een 
omvangrijk en ambitieus project, waarin door middel van metingen van intensiteiten in 
atomaire en moleculaire spectra belangrijke bijdragen werden geleverd tot de moderne 
natuurkunde en met name tot ontwikkelingen binnen de quantumf)'sica. Het Utrechtse 
laboratorium was het eerste instituut ter wereld waar de verhoudingen van de intensitei
ten van afzonderlijke spectraallijnen systematisch en met grote nauwkeurigheid konden 
worden onderzocht. In 1924 leidde dit onderzoek tot de ontdekking van de zogenaamde 
'somregels'. Via deze regels konden de intensiteiten worden uitgedrukt in de quantumge-
tallen die voor de verklaring van de golflengtes van de spectraallijnen waren ingevoerd. 
Deze regels brachten bovendien Werner Heisenberg ertoe het correspondentieprincipe 
van Niels Bohr 'aan te scherpen', hetgeen resulteerde in het baanbrekende artikel uit 1925 
waarin de fundamenten voor de moderne quantummechanica werden gelegd.- Het 
Utrechtse instituut stond vanaf dat moment wereldwijd in de belangstelling. Verschillende 
laboratoria begonnen zich eveneens toe te leggen op de meting van spectrale intensiteiten, 
terwijl op diverse plaatsen de regels op theoretisch niveau werden gegeneraliseerd.'' 

' Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenscliappen, Riil<suniversiteit te Utreclit, Nieuwegracht 187, 3512 
LM Utrecht. 
1. Zie voor biografische details: P. Forman in; Ch.C. Gilhspie, ed., Dictionary of Scientific BiognipJiy, dl. X (New 
York, 1974) 235-2J6; H.A.M. Snelders in ). Charité, ed.. Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. II (Den 
Haag-Amsterdam, 198S) 411^413. 
2. W. Heisenberg, 'Cber quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen", Zcit-
schrift für Physik 33 (1925) 879-893. Zie ook VV. Heisenberg, 'Über eine Anwendung des Korrespondenzprinzips 
aufdie Frage nach der Polarisation des Fluoreszenzlichtes', Zeitschrift fiir Pliysikil (1925) 617-626. 
3. S. Goudsmit en R. de Laer Kronig, 'Die Intensitat der Zeemankomponenten', Naturwissenschaften 13 (1925) 90; 
H. Hönl, 'Die Intensitiiten der Zeemankomponenten', Zeitschrift fiir Physik 31 (1925) 340-354; R. de Laer Kronig, 
"Über die Intensitat der Mehrfachlinien und ihrer Zeemankomponenten', Zeitschrift für Physiki] (1925) 885-897; 
R. de Laer Kronig, 'Über die Intensitat der Mehrfachlinien und ihrer Zeemankomponenten 11', Zeitschrift für 
Physik 33 (1925) 261-272; A. Sommerfeld en H. Hönl, 'Über die Intensitat der Multiplett-Linien', Sitziingshericlite 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften (1925) 141-161; H.N. Russel, 'The intensities of lines in multiplets', 
Nature 115 (1925) 835-836. 
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L.S. Ornstein voor de ingang van het laboratorium 
in 1917 (Hoogleraararchief, Universiteitsmuseum 
Utrecht) 

De betekenis van de Utrechtse intensiteitsmetingen voor de natuurkunde is in verschillende 
overzichtswerken over de geschiedenis van de quantummechanica aangegeven.'* Doordat 
alleen aandacht is besteed aan dit aspect van het Utrechtse onderzoek, wordt de indruk 
gewekt dat Ornstein een programma volgde dat primair gericht was op de oplossing van 
vraagstukken uit de moderne atoomtheorie. Dit was echter niet het geval. In dit artikel zal 
ik trachten aan te geven hoe Ornstein ertoe kwam om dit onderzoek te doen en in welke 
richting het laboratorium zich verder ontwikkelde.^ 

Het ontstaan van de Utrechtse onderzoekstraditie 

Toen Ornstein in 1915 naar Utrecht kwam, had er zich in het natuurkundig laboratorium 
een zekere traditie ontwikkeld die begonnen was met het werk van Willem Henri Julius 
(1860-1925). De laatste Utrechtse natuurkundige vóór Julius die experimenteel werk van 
enig niveau had verricht, was Gerrit Moll, die tot 1838 hoogleraar was en vooral bekend
heid had verworven door zijn proeven op het gebied van elektriciteit en magnetisme. Ver-

4. F. Hund, The history of quantum theory (London, 1974) 131-132; J. .Vlehra en H. Rechenberg, The historical 
developutciil of quantunintechanics, 6 delen (New York etc, 1982-1990) dl. II, The discovery of quantum incehnnics 
1925 (1982) 154-170. Voor een samenvattend overzicht H.G. Heijmans, 'De Utrechtse 'somregels' en hun bete
kenis voor de quantummechanica', Nederlands Tiidschrift voor Natuurkunde 5i^l\ (1992) 6-10. 
5. Zie voor een overzicht van Ornsteins werk tot ongeveer 1932: L.S. Ornstein, a survey of his workfivin 190S to 
1933. Dedicated to him by his fellow-workers and [nipils (Utrecht, 1933). 
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volgens had de experimentele natuurkunde hier gedurende bijna een halve eeuw vrijwel 
stil gestaan. Noch de opvolger van Moll, R. van Rees, noch diens opvolgers C.H.D. Buys 
Ballot (proefondervindelijke natuurkunde) en C.H.C. Grinwis (theoretische natuurkunde 
en wiskunde) konden enige belangstelling voor experimenteel werk opbrengen.'" Met Julius 
moeten we derhalve de geschiedenis van de moderne experimentele fysica in Utrecht laten 
beginnen. 
Julius was reeds als student regelmatig in het laboratorium aan te treffen en hij ontwikkelde 
zich al snel tot een gedegen experimentator. In 1882 werd hij tot assistent van Buys Ballot 
benoemd, waarna hij zich bezig hield met het onderzoek van het infrarode spectrum van 
gassen in vlammen.' Hij wenste de trillingsperioden van moleculen te bepalen om een 
eerste aanzet te leveren tot het achterhalen van de structuur en de chemische werking van 
de bouwstenen der materie. Zijn werk heeft geen diepe sporen in de geschiedenis nagelaten, 
maar desalniettemin een niet onbelangrijke rol gespeeld in de discussie tussen de Duitse 
geleerden Ernst Pringsheim en Friedrich Paschen over de oorsprong van het licht in gloei
ende gassen.''' 
Vanwege Buys Ballots bemoeienissen met de meteorologie enerzijds, en zijn gebrek aan 
belangstelling voor experimenteel werk anderzijds, was Julius als assistent geheel op zich
zelf aangewezen. Daar bovendien het aantal studenten juist in de beginperiode van Julius' 
assistentschap enorm was teruggelopen, had hij alle tijd aan zich zelf en vrijwel het gehele 
laboratorium voor zich alleen. Hij had daarmee de mogelijkheid het laboratorium naar 
eigen goeddunken in te richten en hij rustte het uit met grotendeels door hem zelf ver
vaardigde instrumenten, waaronder bolometers, radiomicrometers en spectroscopen. Het 
laboratorium, dat voordien slechts was uitgerust met een verzameling antiquiteiten die zo'n 
vijftig jaar onberoerd in de kasten van het fysisch kabinet hadden gestaan, werd nu voor
zien van betere en modernere instrumenten en hulpmiddelen, die speciaal geschikt waren 
voor onderzoek op het gebied van de spectroscopie en voor de meting van warmtestraling.' 
Tot aan de eeuwwisseling richtte Julius al zijn aandacht op het bepalen van trillingsperio
den van moleculen, maar daarna verplaatste zijn belangstelling zich vrij abrupt naar de 

6. |.G. van Citterl-Eymers, 'Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977', en H.A.M. Snelders, 'De beoe
fening der natuurkunde in het negentiende-eeuwse Utrecht', beide in C. van der Leun, ed., NG 200: Natuur
kundig Gezelschap te Utrecht, J777-)977 (Utrecht, 1977) 39-82 resp. 83-98; E.L Dijksterhuis, 'Uit het Utrechts 
verleden der fysica', Nederlands Tijdschrift voor Natuiirhunie 22 (1956) 163-180; J.P. Kuenen, 'Het aandeel van 
Nederland in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren' in Gedenkboek van het Bataafsch 
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. 1769-1919 (Rotterdain, 1919). W.I.H. Moll, 
'Natuurkunde' in G.W. Kernkamp, De Utreehtsche universiteit 1636 - 1936, dl. Il, blz. 281-290. 
7. W.H. lulius. Het warintespectrum en de trillingsperioden der moleculen van eenige gassen. Academisch Proef
schrift (Utrecht, 1888); W.H. Julius, Die Licht- und Warmestrahlung verbrannter Gase (Berlin, 1890). .Na zijn 
promotie concentreerde hij zich met hetzelfde doel op de absorptie van warmtestraling door vloeistoffen. W.H 
lulius, Bolometrisch onderzoek van absorptiespectra. Verhandelingen der Koninklijke Akademie der Wetenschap
pen: Afdeeling Natuurkunde nr. 1 (Utrecht, 1893); W'.H. Julius, 'Over het gebruik van den radiomicrometer 
voor het onderzoek van het warmtespeclrum en over de warmteuitstraling van diamant'. Handelingen van het 
Nederlandsch Nataar- en Geneeskundig Congres 5 (1895). 
8. E. Pringsheim, 'Das Kirchhoff sche Gesetz und die Strahlung der Gase'. .Annalen der Physik 45 (1892) 428-459 
en Annalen der Physik 49 (1893) 347-365; 'Bemerkung zu Hm, Paschen's Abhandlung 'Ueber die Emission 
erhitzter Gase", Annalen der Physik 51 (1894) 441-447. F. Paschen, 'Ueber die Emission erhitzter Gase', Annalen 
der Physik 50 (1893) 409-443; 'C'eber die Emission der Gase', Annaleti der Physik 51(1894) 1 -39, en Annalen der 
Physik 52 (1894) 209-237; 'Notitz über die Gültigkeit des KirchhotTschen Gesetzes der Emission', .Annalen der 
Physik 51 (1894) 40-46. Zie ook H. Kayser, Handbuch der Spectroscopie, dl. II (Braunschweig, 1905) 153-155; 
H. Kangro, Vorgcschichte des Planckschen Strahhaigsgesetzes (Wiesbaden, 1970). 
9. Van 1890 tot 1896 was Julius buitengewoon hoogleraar in Arasterdam, waar hij zijn onderzoek op hetzelfde 
gebied bleef voortzetten. Daarna keerde hij als gewoon hoogleraar naar Utrecht terug. 
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zonnefysica. Tijdens de voorbereidingen op een expeditie naar Nederlands-Indië voor de 
waarneming van een zonsverduistering in 1901 had hij een theorie bedacht, waarmee hij 
verschillende vreemde verschijnselen op de zon geheel langs optische weg kon verklaren. 
Vanaf dat moment investeerde hij al zijn tijd in het uitwerken en toetsen van deze theorie, 
en hiertoe rustte hij zijn laboratorium verder uit. Bij dit onderzoek van de zon kwam zijn 
ervaring op het gebied van het meten van warmtestraling uitstekend van pas. De uitstraling 
van de corona, de bepaling van de zonne-constante, de verdeling van de lichtintensiteit 
over de zonneschijf en de bepaling van de profielen van de Fraunhoferlijnen waren onder
werpen waarbij metingen van warmte- en lichtintensiteiten onontbeerlijk waren. "̂  
In 1901 nam Julius een assistent in dienst die het onderzoek naar de structuur van de 
moleculen zou voortzetten: Willem Jan Henri Moll (1876-1947). Meer nog dan Julius was 
MoU een pure experimentator en een volleerd instrumentmaker. Hij had een speciaal 
talent om met instrumenten om te gaan en een feilloos gevoel voor de technische moge
lijkheden van materialen en voor de nauwkeurigheid die met de instrumenten bereikt kon 
worden. Voor zijn promotie-onderzoek ontwierp hij een speciale thermozuil, die, bij 
dezelfde gevoeligheid, tien keer sneller was dan het standaardmodel van Heinrich Rubens. 
Bovendien ontwikkelde hij een techniek waarmee de uitwijkingen van de galvanometer 
direct konden worden vastgelegd op fotografisch papier dat om een langzaam draaiende 
trommel was gespannen. Hij was hiermee één van de eersten die in een natuurkundig 
laboratorium een methode van automatische registratie invoerden." 
Molls studie van het infrarode spectrum was voorlopig het laatste onderzoek in Utrecht 
aan de eigenschappen van atomen en moleculen. In het vervolg zou ook hij zijn aandacht 
volledig richten op het natuurkundig onderzoek van de zon. Zich voorbereidend op een 
eclipsexpeditie in 1912 ontwikkelde Moll een methode om galvanometers sneller en min
der trillingsgevoelig te maken. Enige maanden later ontwierp hij bovendien een nieuwe 
thermozuil die nog eens vijf keer sneller was dan de vorige.'- De nieuwe instrumenten 
waren van een bijzonder goede kwaliteit en werden door de bekende Delftse instrumen
tenfabriek P.J. Kipp 8c Zn. in produktie genomen. Vanaf dat moment besteedde Moll het 
leeuwedeel van zijn tijd aan het ontwerpen en verbeteren van meetinstrumenten. Kipp 
dankte een groot deel van zijn omzet aan deze door Moll ontworpen instrumenten. 'Zeker 
3/4 der produktie van de fabriek (hoofdzakelijk instrumenten volgens MoU) wordt naar 
alle hoeken der wereld geëxporteerd ... ' schreef de directeur van Kipp in 1930. En hij stelde 
'... dat de naam der firma, dank zij MoU, op alle physische Universiteitslaboratoria ter 
wereld bekend is.''-' MoU verwierf op deze wijze internationale faain als ontwerper van 
wetenschappelijke instrumenten en vele geleerden kwamen bij hem voor advies of vroegen 
hem een speciaal instrument voor hun onderzoek te ontwerpen. 

Het Utrechtse laboratorium werd aldus voorzien van een uitgelezen collectie optische in
strumenten die bij uitstek geschikt was voor de meting van warmte- en lichtintensiteiten. 
Door het werk van Julius en MoU was er een traditie ontstaan op het gebied van de zonne-

10. Voor een overzicht van zijn werk raadplege men het postuum uitgegeven boek: W.H. lulius, Zonnephysica 
(Groningen, 1928), waarin ook een volledige bibliografie van zijn onderzoek van de zon is opgenomen. 
11. W.I.H. .Vloll, Onderzoek van ultra-roode spectra, Akademisch Proefschrift (Utrecht, 1907). 
12. W.J.H. Moll, 'De bouw van een snelle spoelgalvanometer". Verslagen van de gewone vergadering der Afdeeling 
Natuurkunde, Koninklijke Akademie van Wetenschappen 22 (1913) 206-211; W.I.H. Moll, 'Een snelle 
Thermozuil', Verslagen Kon. Akad. Weteiisch. Afd. Natuurt 22 (1913) 614-617. 
13. O.A. en H.W. Ankersmit, Geschiedenis van Kipp & Zonen, 1830-1965, onuitgegeven manuscript. Kopie in het 
bezit van de auteur, (Met dank aan L,F. van Wely.) blz. 29 resp. 27. 
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fysica en de meting van intensiteiten van licht en warmtestraling. Hierdoor had het labora
torium een eigen karakter gekregen, dat niet alleen tot uiting kwam in dit onderwerp van 
onderzoek en in de daaraan gekoppelde uitrusting en inrichting van het instituut, maar 
vooral ook in de aanwezige kennis en vaardigheid op experimenteel gebied. De expertise 
van een man als MoU, die verschillende instrumenten ontworpen had of deze telkens weer 
aan de bijzondere eisen van ieder onderzoek wist aan te passen, bepaalde in sterke mate 
wat er wel en niet mogelijk was in het Utrechtse laboratorium. 

Een nieuw programma 

In 1915 werd Julius' collega voor de mathematische fysica en theoretische mechanica, Peter 
Debije,''' opgevolgd door de Groningse lector Leonard Salomon Ornstein. Voor zijn komst 
naar Utrecht had Ornstein zich vrijwel uitsluitend bezig gehouden met theoretisch onder
zoek op het gebied der statistische mechanica. Hij was in 1908 gepromoveerd op het 
proefschrift Toepassingen der statistische mechanica van Gibbs op moleculair-theoretische 
vraagstukken.^" Vrij snel daarna, in 1909, volgde hij J.D. van der Waals jr. op als lector in 
de theoretische fysica in Groningen waar hij zijn statistisch-mechanische onderzoekingen 
voortzette. Zijn aandacht ging hierbij uit naar het onderzoek aan dichtheidsfluctuaties, 
zwermvorming van moleculen en de Brownse beweging. Deze problemen konden worden 
opgelost via een klassiek corpusculair-kinetisch model van de materie, waarin de inwendige 
structuur van de materiedeeltjes buiten beschouwing bleef. Zijn werk vertoonde dus weinig 
overeenkomsten met het soort onderzoek dat in Utrecht werd gedaan. 
Ornstein kwam naar Utrecht als een overtuigd theoreticus die geen enkele belangsteUing 
voor experimenteel werk had getoond. De wijze waarop er in Utrecht onderzoek werd ge
daan oefende echter een grote aantrekkingskracht op hem uit, waardoor zijn houding ten 
opzichte van de natuurkunde vrijwel op slag veranderde. De hier gevolgde methodes voor 
de meting van licht en warmtestraling, en vooral de methode van automatische registratie, 
fascineerden hem en dwongen bewondering bij hem af.'* Binnen een jaar nadat hij zijn post 
in Utrecht had aanvaard, diende hij een verzoek in bij het college van curatoren, voor de 
toewdjzing van een eigen assistent, onder meer voor het doen van experimenten onder zijn 
leiding.'^ Daarnaast begon hij ook zelf, hierbij ondersteund door MoU, met een experimen
teel onderzoek aan vloeibare kristallen, een onderwerp dat verband hield met zijn belang
stelling voor dichtheidsschommelingen en clustervorming. Bij dit onderzoek maakten 
MoU en Ornstein geen gebruik van een microscoop, zoals meer voor de hand lag voor de 
directe waarneming van dit verschijnsel, maar van de beproefde thermozuU-galvanometer-
combinatie.'^ Het bleek al snel dat Ornstein zelf geen vaardig experimentator was. Dit 
deed echter weinig af aan het enthousiasme waarmee hij het werk van anderen begeleidde 

14. Debije is slechts twee jaar in Utrecht gebleven. Hij was in 1912 Cornelis Harm Wind opgevolgd. 
15. L.S. Ornstein, Toepassing der statistische mechanica van Gibbs op moleculair-theoretische vraagstukketi, Akade
misch Proefschrift (Leiden, 1908). 
16. Ornstein, a survey (n. 5), 2-3. 
17. Brief van Ornstein aan het College van Curatoren der R.U.U. d.d. 3 januari 1915 (misdatering, moet zijn 1916) 
Rijksarchief Utrecht. Archief van Curatoren der R.U.U., Inv, nr. 2017. 
18. Zij bepaalden het verlies aan intensiteit van een lichtbundel die door de vloeibaar-kristallijne stof werd 
gestuurd. W.J.H, Moll en L.S. Ornstein, 'Bijdrage tot de studie der vloeibare kristallen'. Verslagen Kon. Akad. 
Wetensch. Afd. Natuurt 25 (1916/17) 682 en I IU; Verslagen Kon. Akad. Wetensch. Afd. Natuurt 26 (1918) 683 
en 1442. W.j.H. Moll, 'Vloeibare kristallen'. Handel. Ned. Natuur-Geneest Congr. 16 (1917) 218. 

89 



H.G. Hcijiuans 

De Utrechtse groep 1922. Zittend v.l.n.r. G. Koolschijn (chef werkplaats), W.J.H. Moll, L.S, Ornstein, W,H, Julius, 
P.H. van Cittert en .M.G.I. Minnaert. Staand v.l.n.r. K.F. Niessen, CE. Bleeker, A.M. Huffnagel, L. Hobma, C.J. 
Brester, een instrumenlmaker, H.B, Dorgelo, W.I.D. van Dijck, G.I.B. Bremer, R.Riwlin, W.). Beekman, Op de 
achtergrond twee instrumentmakers en een bediende, H..A.C. Denier van der tion, H.P. Struik (amanuensis), W. 
lezeer (amanuensis), een werkvrouw, M.|. Druyvestein. (Hoogleraararchief, Universiteitsmuseum Utrecht) 

en hij besloot zich verder te oriënteren op de mogelijkheden van de Utrechtse onder
zoekstechnieken. 
In februari 1918 bereikte MoU het verzoek van een assistent van Keesom aan de veeartsenij
school in Utrecht, om een instrument te ontwerpen waarmee foto's van Röntgenspectra 
doorgemeten konden worden op hun zwartingsgraad. Op instigatie van Ornstein besloot 
MoU de thermozuil en de automatisch registrerende galvanometer in één instrument te 
verenigen, hetgeen leidde tot de zelfregistrerende microfotometer.'"^ Ornstein besloot hierop 
de bruikbaarheid van de fotografische plaat voor de meting van zwakke lichtintensiteiten 
systematisch te onderzoeken en onder zijn leiding werden door enkele studenten de details 
van deze meetprocedure en de eigenschappen van fotografische platen verder bestudeerd. 
In 1919 verzocht hij curatoren om extra onderzoeksgeld en een eigen amanuensis-instru
mentmaker, omdat hij behalve de theoretici nog vier studenten had, die onder zijn leiding 
werkten aan experimentele onderwerpen.-" Terugkijkend op deze periode sprak hij in 1926: 

19. W.I.H. Moll, 'Een nieuwe registrerende microfolometer'. Verslagen Kon. .Akad. Wetensch. ,Afd. Natmirt 28 
(1919) 566. Dit instrument, dat eveneens door Kipp in omloop werd gebracht, werd samen met het op de wer
king van een fotocel gebaseerde instrument van P.P. Koch uit Hamburg, de meest toegepaste zelfregistrerende 
niicrofotometer in natuurkundige laboratoria, 
20. Brief van Ornstein aan 't Hooft Graatland (.secretaris van het college van curatoren) d.d, 22 april 1919, Rijks
archief Utrecht, Archief van CAuatoren der R,U,L ,̂ Inv, nr. 2017. 
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Toen ik een 8-tal jaren geleden voor het vraagstuk stond, in welke richting ik experimenteel werk zou gaan 
verrichten, had ik in het instrumentarium als gegeven de mogelijkheid quantitatieve meting van lichtintensiteit 
te ontwikkelen. Het kwam mij toen belangrijk voor om deze mogelijkheden tot hun volle ontplooiing te bren
gen, omdat er tal van problemen waren, die door zulke meting verder gebracht of opgelost konden worden.-' 

Naast de behandeling van theoretische problemen op het gebied van de statistische mecha
nica, waarvoor Ornstein nog steeds veel belangstelling had, stelde hij zich tot doel de 
methodes voor de meting van lichtintensiteiten, en met name de door hem ingevoerde 
fotografische methode, verder uit te werken. 
De toepassingen die Ornstein bij het uitwerken van de iriethode in het hoofd had, betrof
fen in eerste instantie absorptiemetingen aan vloeistoffen en in het bijzonder aan vloeibare 
kristallen en uitvlokkende coUoid-oplossingen. Deze onderwerpen hielden verband met 
zijn theoretische interesse voor de clustervorming van moleculen. Aansluitend op het 
voorgaande citaat zei hij: 

In de eerste plaats achtte ik absorptiemeting van belang, in de tweede plaats kwam het mij voor, dat belang
rijke gegevens omtrent den aard van het atoom verkregen zouden kunnen worden door de relatieve intensiteit 
der geëmitteerde spectraallijnen te onderzoeken. 

Dit idee, waar Julius al zo'n dertig jaar eerder op was gepromoveerd, maar wat nu na de 
stormachtige ontwikkelingen in de atoomfysica en de theorie van Bohr natuurlijk binnen 
een heel ander theoretisch kader paste, was blijkbaar niet het eerste waar Ornstein aan 
dacht. Zijn assistent Herman Carel Burger herinnerde zich achterafin 1962: 

... the primary idea was to develop the method. .'\nd the secundary idea was that we also thought, "Well, you 
can't know whether it could be of some value to connect this intensity with those idea's of Bohr's." But it was 
- at that moment - rather far from what we did here.'' 

De metingen van spectrale intensiteitsverhoudingen, die het Utrechts laboratorium zijn 
grote bekendheid zouden brengen, vormden aanvankelijk slechts één van de toepassings
mogelijkheden van de door Ornstein ontwikkelde en uitgewerkte fotografisch-fotometrische 
onderzoekstechniek. 

Directeur van het laboratorium 

Ongeveer in dezelfde tijd, in het najaar van 1920, nam Ornstein de leiding van het labora
torium van de zieke Julius over.^'' Anders dan toen lulius directeur werd, kreeg Ornstein 
de leiding over een klein wetenschappelijk bedrijf, hetgeen inhield dat hij een project 
moest bedenken waarmee het gehele laboratorium meerdere jaren vooruit kon. Hij had 
de keuze een onderzoeksplan op te stellen dat tegemoet zou komen aan zijn eigen theore
tische belangstelling voor onderwerpen uit de statistische mechanica, of om te profiteren 
van de bestaande expertise in het laboratorium en het instrumentarium als uitgangspunt 
van het verdere onderzoek te kiezen. Hij was zich ervan bewust dat een zekere beperking 
noodzakelijk was: 

21. L.S. Ornstein, 'Rede bij de Inwijding van het Physisch Laboratorium der Rijksuniversiteit Utrecht' in: A.M. van 
Dijck-Huffnagel, ed., Het Natuurkundig Laboratorium der Rijks-Universiteit te L'fri'c'/if (Utrecht, 1926) 51-56, 52. 
22. Interview van I.L. Heilbron met II.C. Burger van 15 november 1962, .'\rchives for the history of quantum 
physics tape 38, side 1 & 2. 
23. Vijfjaar later, na lulius' dood, nam hij ook diens leerstoel over. Als opvolger voor theoretische natuurkunde 
werd Hendrik ."Knton Kramers benoemd. 
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Het gebied der Natuurkunde is zoo uitgebreid, dat het onmogelijk is een Laboratorium in alle richtingen van 
onderzoek zoo uit te rusten, dat vruchtbaar en belangrijk werk in alle gebieden der Natuurkunde mogelijk is. 
Daarom moet in elke periode een bepaalde beperking opgelegd worden, een bepaalde reeks onderwerpen 
gekozen.'^ 

Zoals we hebben gezien had Ornstein al voordat hij directeur werd ervoor gekozen de 
mogelijkheden van het instrumentarium verder te onderzoeken, zodat het begrijpelijk is 
dat hij ook nu het instrumentarium als uitgangspunt voor het verdere onderzoek in het 
laboratorium nam. 
Direct nadat hij het laboratorium van Julius had overgenomen, stond hij voor de taak de 
reeds lang aangevraagde verbouwing en uitbreiding van het laboratorium te organiseren. 
Dit bood hem de mogelijkheid om de inrichting geheel op zijn eigen wensen af te stem
men. Tot in alle details bemoeide Ornstein zich met het ontwerp en de verbouwing van 
zijn instituut en het karakter van het laboratorium werd vanaf die tijd volledig door hem 
bepaald. Dit karakter werd enerzijds gekenmerkt doordat er een grote flexibiliteit werd 
nagestreefd, anderzijds doordat de mogelijkheden voor optisch-fotometrisch onderzoek 
volledig werden uitgebuit. In de vier optische kelders in het souterrain, waarin zich de 
vaste roosteropstellingen bevonden, werden speciale voorzieningen getroffen in de ver-
warmings- en ventillatiesystemen, bedoeld om de temperatuur zo constant mogelijk te 
kunnen houden.-"' Er werd bijzondere aandacht besteed aan de fotografische afdeling 
waar, naast de toepassingen op de intensiteitsmeting, ook de wetenschappelijke aspecten 
rond de fotografische techniek werden bestudeerd in een speciaal daarvoor ingerichte 
foto-chemische kamer. Om de verschiUende lichtbronnen zo constant mogelijk te laten 
branden, moesten extra zware eisen worden gesteld aan de stabiliteit van het elektriciteits
net, terwijl het gebruik van een breed scala aan lichtbronnen, van elektrische bogen tot 
Nernst-lampjes, betekende dat spanningen en stromen van verschillende sterkten overal 
beschikbaar moesten zijn. Het werken met de uiterst gevoelige galvanometers vereiste 
bovendien dat het gehele net met geaarde loodmantels werd afgeschermd. In een speciale 
fotometreerkamer werden drie microfotometers van MoU permanent ondergebracht. 
Deze vervulden een zodanig centrale rol in het experimentele werk, dat ze voortdurend in 
gebruik waren en men van te voren voor het gebruik van zo'n instrument moest intekenen.-* 
Tenslotte deed Ornstein een beroep op de International Education Board van de Rocke
feller Foundation voor de aanschaf en montage van een extra groot Rowland-rooster, een 
opsteUing die echter pas in 1928 gereed kwam. 

24. Ornstein (n. 21), 'Rede', 52. 
25. Om een indruk van de outillage te geven, werd in de beschrijving van het nieuwe laboratorium een opsomming 
gegeven van de belangrijkste 'in vaste opstelling aanwezige instrumenten': 'Zoo bezit het laboratorium een éche
lon (vrij van geesten, Hilger), een étalon, ook als Michelson-interferometer te gebruiken (Flilger), een étalon, in 
de werkplaats van het laboratorium gebouwd en gemonteerd met kwartsplatcn, geleverd door )obin, 3 groote, 
door Wood gesneden roosters, 3 kleinere, originele, holle Rowland-roosters, een origineel Rowland-rooster in 
de heliophysische opstelling, een kleine en een middelgrote kwarts-spectrograaf (Euess) en een groote kwarts-
spectrograaf met autocollimatie van Hilger. Verder een aantal kleine en twee zeer groote Dubois-electroniagneten 
en een kleine Weiss-magneet.' (Van Dijck Huffnagel (n. 21), Natiturkundig Laboratorium, 28-29), Deze instru
menten, waarvan de meeste natuurlijk al langer in gebruik waren, waren dus alle bestemd voor optisch onder
zoek, behalve de magneten die via een schenking van H.E.I.G. Du Bois verkregen waren. 
26. Marcel Minnaert vervaardigde kort voor de tweede wereldoorlog een fotometrische atlas van het zonnespec-
trum, waarin hij de intensiteit van het zonnespectrum tu.ssen 3612 .\ en 8771 ,\ weergaf Voor het opmeten van 
de foto's diende hij echter 's nachts terug te komen, omdat overdag de microfolometers alle bezet waren. M.G.J. 
Minnaert in: C. de lager, ed., The Solar Spectrum. Proceedings of the Symposium held at the University of Utrecht 
26-31 August 1963 (Dordrecht, 1965) 1-2. 
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Het laboratorium na de verbouwi[ig van 1926. Blik vanaf de Tolsteegsingel. (Hoogleraararchief, Universiteits
museum Utrecht) 

Het optisch karakter van het laboratorium werd bij de verbouwing en inrichting van het 
laboratorium bewust benadrukt. Dat Ornstein erin geslaagd is dit karakter tot uiting te 
brengen mag blijken uit een aantekening in het logboek van de agent van de International 
Education Board: 'Ornstein's laboratory wiU after christmas be the best Optical Labora
tor)' in the world (maybe).'-' 

Verdere onderzoekingen 

De eerste resultaten van het onderzoek naar de intensiteitsverhoudingen in atomaire spectra 
leidden direct tot de eerder genoemde 'somregels'. Vanwege het belang dat deze metingen 
nu voor de quantumtheorie bleken te hebben, groeide dit uit tot veruit het belangrijkste 
onderzoeksgebied. Ornstein verdiepte zich verder in de problematiek van de atomen en 
besteedde veel aandacht aan de theorie van het ontstaan der spectra, de bepaling van over-
gangswaarschijnlijkheden, aanslagfuncties en atomaire doorsneden. Experimenteel werd 
de invloed van e.xterne omstandigheden, zoals druk, temperatuur en stroomsterkte in de 
elektrische boog, op de intensiteitsverhoudingen uitvoerig bestudeerd, terwijl ook de 
details van moleculaire spectra, zoals de bijzonderheden in het Raman-effect aan de orde 
kwamen. Dit omvangrijke onderzoek leverde in totaal meer dan 150 wetenschappelijke 
publikaties op. 
Toch vormde dit alles bij elkaar minder dan een derde deel van de totale wetenschappelijke 
produkde van het laboratorium. Naast dit onderzoek aan de atomaire en moleculaire 
spectraallijnen werden vele kleinere projecten van soms slechts enkele artikelen op zeer 
uiteenlopende gebieden ter hand genomen. Hieronder valt de studie van fysische eigen-

27. Aantekening uit het dagboek van W.E. Tisdale, 15 oktober 1926. Archief van de International Education 
Board, series 1.2, box 36, folder 501. Rockefeller Archive Center, New York. 
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schappen van elektrische bogen, de warmte-accommodatiecoëfficiënt van moleculen, de 
massaverhoudingen in natuurlijke isotopen, de diffusieconstanten van gassen, optische 
eigenschappen van dunne metaallagen, gasontladingsverschijnselen, eigenschappen van 
metalen bij de fase-overgangspunten, extinctie van bijvoorbeeld vloeibare kristallen en 
uitvlokkende colloïden, fotochemische reacties, het door de Rockefeller Foundation 
gesubsidieerde onderzoek op het gebied van de bio-luminescentie, en zelfs verschiUende 
technisch-wetenschappelijke onderzoekingen zoals de corrosie van metalen door olie, de 
warmte-isolerende werking van stoffen en diëlektrische verliezen in transformatoroliën. 
Deze onderwerpen hadden weinig tot niets te maken met atoomtheorieën, maar alles met 
de meting van warmte- en lichtintensiteiten. In totaal werden meer dan 500 wetenschappe
lijke artikelen gepubUceerd, waaronder 88 proefschriften. Rond de 170 mensen, waarvan 
15% uit het buitenland afkomstig was, hebben samen met Ornstein - of op basis van in 
Utrecht verricht onderzoek - gepubUceerd. 

Het Utrechts laboratorium had zich onder Ornsteins leiding ontwikkeld tot een groot
schalig centrum waarin de onderzoeksmethode centraal stond en waarin de uitrusting van 
het instrumentarium en de inrichting van het laboratorium in zijn geheel toegespitst waren 
op optisch-fotometrisch onderzoek. 

Conclusies 

In 1942 merkte Hendrik Anton Kramers op dat het experimenteel natuurkundig onder
zoek in Nederland werd gekenmerkt doordat er '... aan ieder centrum van onderzoek een 
wellicht toevallige ontstane, maar daarna weldoordachte specialisatie en zelfbeperking heeft 
plaatsgevonden ...'-'* Inderdaad lijkt ieder onderzoekslaboratorium in Nederland in het 
interbellum al na oppervlakkige waarneming van een herkenbaar stempel te kunnen worden 
voorzien. In Groningen stond het Röntgen-onderzoek centraal (H. Haga, C.H. Wind en 
D. Coster). In Amsterdam concentreerde de aandacht zich op de invloed van magnetisme 
op licht (P. Zeeman en T.L. de Bruyn), radioactiviteit (J. Sizoo), kosmische stralen (J. Clay) 
en op het onderzoek van en bij hoge drukken (P. Kohnstam en A.M.J.F. Michels). In het 
Leidse laboratorium werd alles afgestemd op het bereiken van lage temperaturen (H. Ka-
merlingh Onnes, W.H. Keesom, W.J. de Haas en E.C. Wiersma), terwijl men zich in 
Utrecht bezig hield men het natuurkundig onderzoek van de zon (W.H. Julius en M.G.J. 
Minnaert) en met metingen van lichtintensiteiten (L.S. Ornstein).'" 'Deze laboratoria 

28. De bibliografie die ik tot nu toe heb samengesteld telt meer dan 800 items, waarvan luim 500 als 'weten
schappelijke' publikatie mogen gelden. Voor de periode vóór 1932 is een bibliografie verschenen in Ornstein, a 
survey (n. 5). 
29. H.A. Kramers, 'Natuurkunde', in: F.A. Vening Meinesz en L.-̂ . Bierens de Haan, ed.. Natuurwetenschappelijk 
onderzoek in Nederland: een overzicht van hetgeen in de laatste vijfjaren in Nederland verricht is op het gebied der 
natuurwetenschappen, der medische en der technische wetenschappen (Amsterdam, 1942) 1-31, 1. 
30. Een dergelijke indeling wordt bijvoorbeeld ook gegeven door C.J. Gorter, 'Natuurkunde' in: K.F. Proost en |. 
Romein, ed.. Geestelijk Nederland, 1920-1940, dl. II, De wetenschappen van natuur, nwns en maatschappij (Amster
dam etc, 1948) 235-242, 236. Zie verder de velschillende jubileumboeken: H. Brugmans, Gedenkboek van het 
Allienacum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932 (Amsterdam, 1932); G.W. Kernkamp, De Utreehtsche 
universiteit 1636-1936, 2 dln. (Utrecht, 1936); E. Visser, Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV (Gronin
gen, 1964); Pallas Lcidenis MCMXXV (Leiden, 1925); en biografieën, zoals T.P. Sevensma, ed., Nederlandse hel
den der wetenschap. Levensschetsen van negen Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van wetenschappelijke arbeid in 
Nederland (Amsterdam, 1946); G.C. Gerrits, Grote Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen (Leiden, 
1948); A.J, Kox en M, Chainalaun, ed.. Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers 
(Amsterdam, 1980). 
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hebben zich - soms toevalUg, maar veelal in onderling overleg - hunne speciale richtingen 
uitgekozen waarin zij trachten, zoo goed mogelijk toegerust te zijn,' merkten Julius en 
Ornstein reeds op in 1916." De specialisaties waren veelal ontstaan tegen het einde van de 
negentiende eeuw als gevolg van de professionalisering van de wetenschap, die noodzake
lijk was gebleken vanwege de schaalvergroting en de toenemende eisen die het onderzoek 
stelde aan de uitrusting van het laboratorium. In sommige laboratoria kwam de speciali
satie tot uiting doordat er een beperkte reeks van samenhangende onderwerpen werd 
bestudeerd, in andere, doordat op verschillende gebieden van de natuurkunde dezelfde 
onderzoekstechnieken werden aangewend, of doordat er extreme externe omstandigheden 
konden worden gecreëerd. Dit leidde er soms toe dat het gehele laboratorium voor één 
bepaald soort onderzoek werd uitgerust en zich ontwikkelde tot een instituut met een eigen 
herkenbaar karakter. Het duidelijkst komt dit naar voren bij het laboratorium in Leiden, 
waar de gehele inrichting al vanaf het einde van de vorige eeuw op het bereiken van lage 
temperaturen was afgestemd, maar ook het Utrechts laboratorium had zich ontwikkeld 
tot een instituut met een eigen identiteit. 

We hebben in dit artikel geprobeerd aan te geven op welke wijze in Utrecht de specialisatie 
tot stand is gekomen. Er was hier inderdaad sprake van een 'toevallige ontstane, maar daar
na weldoordachte specialisatie.' Ornstein had de door lulius en MoU ontwikkelde meet
technieken overgenomen en uitgebreid. Vervolgens paste hij deze technieken toe op een 
breed scala van onderwerpen. Zijn onderzoeksprogramma concentreerde zich niet in de 
eerste plaats rond de oplossing van een bepaald theoretisch probleem, maar rond de tech
nieken voor de meting van licht en warmtestraling. Door de combinatie van onderwerpen, 
uitrusting en kennis van verschillende meettechnieken bleef Ornsteins laboratorium tot 
ver in de dertiger jaren een duidelijk herkenbaar onderzoekscentrum voor optisch-foto
metrisch werk. 

SUMMARY 

The development of the Utrecht physics laboratory iiUo a photometric institute 

In the period between 1920 and 1940 the physics laboratory of the university of Utrecht 
enjoyed international fame because of the measurements of intensity ratios of spectral 
lines, performed by L.S. Ornstein and his co-operators. In 1924 these investigations led to 
the so-called 'sum rules', which caused a lot of commotion in the ranks of the leading 
physicists. This article describes how this work originated and how the laboratory subse
quently developed into a full-fledged research centre. 

After Ornstein accepted the chair of theoretical physics in Utrecht in 1915, he encounte
red the photometric techniques which were developed by the director of the laboratory 
W.H. Julius and his assistent W.J.H. Moll. Ornstein reaUzed that the measurement of light 
intensities offered a wide field of applications and he decided to investigate the possibilities 
of the use of photographic plates. The measurement of intensity ratios in atomic and 
molecular spectra was only one of the applications of the photometric methods. The work 
of Ornstein and his pupils concerned a wide variety of subjects, most of which had nothing 
to do with atomic physics at all. But all investigations were based upon measurements of 

31, Brief van W,H. Julius en L.S. Ornstein aan het college van Curatoren van de Utrechtse universiteit, 10 maart 
1916, Rijksarchief Utrecht. Archief van Curatoren der R.U.U., Inv. nr. 636. 
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intensities of light and heat radiation. Ornstein had purposefuUy created a specialized 
institute for optical photometric work, in which pure science, technical physics and indus
trial research were brought together. 
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