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WETENSCHAP EN INDUSTRIE 
L.S. ORNSTEINS OPVATTINGEN OVER 
TOEGEPASTE NATUURKUNDE 

Han Heijmans* 

Ziet gij in zongelijke schittering het licht in de leven-bewogcn avondstratcn, hoort gij de klank hier, van het 
aan den evenaar gesproken woord, hoort gij het ratelen der getouwen, het donderen der kanonnen, het 
stampen met eentonige kadans van de scheepsmachine, dan is het de natuurwetenschap, die dit te zien, te 
hooren mogelijk maakt. 
Het is het werk van de nijvere en stille werkers in de rustige spheer van het laboratorium, het rekenende 
denken van den theoreticus, dat het fijndament legde van dezen voortgang, dat deze mogelijkheid schiep 
- toen het de steen der wijzen - het begrip van onze wereld zocht. 

In deze bloemrijke bewoordingen (en zijn betoog gaat op deze manier nog enige alinea's 
door) benadrukte de Utrechtse natuurkundige L.S. Ornstein in 1933 de centrale rol die de 
natuurwetenschappen -en de natuurkunde in het bijzonder- vervulden in het dagelijkse 
leven en ook in de toekomst zouden blijven vervullen.' Ornstein betoogde dat de 
wetenschap, die om de wetenschap zelve bestudeerd diende te worden, altijd vroeg of laat 
zijn vruchten voor de maatschappij af zou werpen. De ontwikkelingen in de elektro
techniek waren te danken aan het werk van Faraday en Maxwell, de stoommachine en de 
koeltechniek baseerden zich op de warmteleer van Clausius en Boltzmann, de moderne 
radiotechniek steunde op het werk van Heinrich Hertz en het onderzoek aan de 
elektronen-emissie van de Nobelprijswinnaar Richardson, enzovoort.^ Het grote profijt 
dat de maatschappij trok van wetenschap en techniek was daarbij niet in de eerste plaats 
te danken aan de vernuftige toepassing van wetenschap, maar aan de fundamentele 
wetten die door de natuurkundigen waren opgesteld in hun pogingen het diepere in de 
natuur te leren kennen, zonder dat hun daarbij enige toepassing voor ogen stond. De pure 
wetenschap had zijn belangrijke plaats in de maatschappij daarom ten volle verdiend. 
Met deze opvatting over de relatie tussen wetenschap en maatschappij liep Ornstein 
keurig in de pas met de inmiddels bekende collega's als F.A.F.C. Went en H.R. Kru}^, die 
om het hardst beweerden dat hun eigen tak van wetenschap onmisbaar was voor het 
algemeen welzijn en om die reden geheel vrij gelaten moest worden in zijn ontwikkeling. 
Maar hiermee was de rol van de natuurwetenschappen volgens Ornstein niet uitgespeeld. 
Naast het vergroten van de culturele rijkdom en het praktische profijt dat de maatschappij 
op den duur van de wetenschap zou trekken, zou de wetenschap ook directer en concreter 

* Universiteitsmuseum Utrecht, Biltstraat 166, 3507 LA Utrecht, Dit artikel is deels gebaseerd op hoofdstuk 7 van 
mijn proefschrift; zie noot 3. 
1. L.S. Ornstein, 'De beteekenis der natuurkunde voor cultuur en maatschappij', in: Jaarboek <lcr Rijks
universiteit Ie Utreclit ;932-i93.3 (Utrecht, [1933I) 79-98. 
2. Zie bijvoorbeeld L.S. Ornstein, 'De maatschappelijke beteekenis van natuurkundig onderzoek', Utrcchlsche 
Courant 2&, 29 en 30 juni 1932. Separaat, p. 4. 
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L.S. Ornstein in zijn werkkamer rond 1921. 

moeten bijdragen tot de volkswelvaart. Zoals in de eerdere artikelen van dit nummer al is 
aangetoond, werd de welvaart, de nationale economie en het maatschappelijk belang in 
het algemeen, in toenemende mate aangehaald ter rechtvaardiging van het werk aan de 
universiteiten. Ook Ornstein behoorde tot de groep wetenschappers die met klem 
aandrongen op samenwerking tussen universiteit en industrie en aandacht voor techniek 
in het wetenschappelijk onderwijs. Net als verschillende van zijn collega's onderhield hij 
intensieve contacten met beroepsverenigingen, publiceerde hij talloze artikelen in 
vakbladen, kranten en economische tijdschriften en is hij lid geweest van tientallen 
commissies met een technisch-wetenschappelijke inslag. Er bestaat echter een groot 
verschil tussen Ornstein en zijn beroepsgenoten. Als enige heeft hij daadwerkelijk op grote 
schaal maatschappelijk relevant onderzoek in zijn laboratorium laten uitvoeren en heeft 
hij een concrete invulling gegeven aan de door velen bepleitte hechte samenwerking 
tussen de universiteit en industrie. In andere laboratoria werd ook wel eens op verzoek 
van het bedrijfsleven onderzoek gedaan, maar dit gebeurde nergens op een schaal als in 
Utrecht. De publikatielijst van het laboratorium in de periode tussen 1920 en 1940 bestaat 
voor zo'n 10% uit artikelen over onderzoek dat gedaan is op verzoek van particuliere 
bedrijven, stichtingen of de grotere industrieën. We mogen er echter vanuitgaan dat het 
meeste van dit soort werk niet tot wetenschappelijke publikaties heeft geleid, zodat de 
hoeveelheid tijd die aan technisch onderzoek is besteed aanzienlijk groter zal zijn geweest. 
Ornsteins belangstelling voor dit soort onderzoek leidde bovendien tot de instelling van 
vier bijzondere leerstoelen in Utrecht en tot de introductie van Technische Natuurkunde 
als officieel bijvak in het academisch curriculum. 
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Ornsteins toegepast wetenschappelijke onderzoek 

Leonard Salomon Ornstein (1880-1941) was als leerling van H.A. Lorentz opgeleid in een 
Leidse traditie waarin de theoretische natuurkunde in zeer hoog aanzien stond. Zijn 
promotieonderzoek behandelde de statistische mechanica van Gibbs en was sterk wiskun
dig van aard. Aanvankelijk had hij dan ook totaal geen belangstelling voor experimentele 
natuurkunde, laat staan voor technisch werk. In 1915 werd hij benoemd tot hoogleraar in 
de theoretische natuurkunde in Utrecht, maar al na enkele jaren begon hij zich toe te 
leggen op de ontwikkeling van een fotografische methode om lichtsterktes te bepalen. 
De brede toepasbaarheid van de fotometrie lijkt de belangrijkste reden voor Ornstein te 
zijn geweest om zich op de ontwikkeling van een meettechniek te storten. In 1920 volgde 
hij de experimenteel natuurkundige W.H. )ulius op als directeur van het laboratorium en 
na de dood van Julius in 1925 nam hij ook diens leerstoel over. 

Vanaf het begin van de jaren twintig paste hij de nieuwe meetmethode toe op de bepaling 
van de relatieve intensiteiten van de lijnen in atomaire en moleculaire spectra. Dit werk 
heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de quantummechanica 
en Ornstein en zijn laboratorium verwierven hiermee binnen korte tijd een grote 
internationale naam.'* 
Ornstein had zijn sporen als theoretisch natuurkundige reeds lang verdiend toen de eerste 
contacten met de industrie tot stand kwamen. Deze werden gelegd kort nadat Ornstein 
het laboratorium van Julius had overgenomen, in het begin van de jaren twintig. In deze 
periode, waarin Ornstein een grote verbouwing en uitbreiding van het laboratorium tot 
stand bracht, nam F.G. Unger, een ingenieur van het Technisch Economisch Genoot
schap, contact met hem op met het verzoek om wetenschappelijke ondersteuning van 
warmte-technisch onderzoek. Het Technisch Economisch Genootschap was een stichting 
die was voortgekomen uit de centrale verwarmings- en ventilatie-industrie. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog hadden de enorme brandstoftekorten een grondige herziening van 
het gebruik van de brandstof nodig gemaakt en de warmtetechnische bedrijven hadden de 
handen ineengeslagen om samen de problemen het hoofd te bieden. Een deel van de 
problemen leek niet te kunnen worden opgelost zonder een degelijke wetenschappelijke 
ondersteuning. Ornstein ging direct in op het verzoek van het TEG en stelde plaatsruimte, 
hulpmiddelen en personeel ter beschikking. Hij nam ook deel aan de verdere besluit
vorming rond het warmte-onderzoek. In 1925 werd hij benoemd tot voorzitter van de in 
dat jaar ingestelde Commissie tot onderzoek der Warmte-isolatie, die twee jaar later werd 
omgedoopt tot Warmtestichting. De Warmtestichting richtte een Thermo-Technische 
Dienst op die het technisch-wetenschappelijke onderzoek voor zijn rekening zou nemen. 
De werkplaats van deze Dienst werd ondergebracht in Ornsteins laboratorium. 
Het werk dat voor de Warmtestichting gedaan werd, bestond ondermeer uit de studie van 
de warmte-isolatie van bouwmaterialen, uit de ophoping van warmte in muren, de 
economische produktie van warmte, het verband tussen isolatie en stookgewoonten, de 
isolatie van pijpleidingen, de warmte-afgifte van radiatoren en de meest praktische plaat
sing van deze toestellen in woonkamers en kantoren. Ook kwamen onderwerpen aan de 

3. Zie ook H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie: de experiiiu-ntele natuurkunde in Utrecht 
onder W.H. Julius en L.S. Ornstein, !S96-ii>40 (Rotterdam, 1994) en H.G. Heijmans, 'De ontwikkeling van het 
Utrechts natuurkundig laboratorium tot fotometrisch instituut' Gcwiiin, Tijdschrift voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technieki^ (1992) 85-96. 
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orde als de droogtijd van baksteenvormelingen in opdracht van de NV Vlamoven-
straatklinker te Zeist, of de natuurlijke ventilatie voor koestallen van boerderijen in de 
Wieringermeerpolder. Aan dit onderzoek namen ook verschillende studenten en assis
tenten van Ornstein deel. Het merendeel van de werkzaamheden van de Dienst lag echter 
op het gebied van keuringen, variërend van isolatiematerialen tot de werking van 
radiatorkranen en elektrische strijkijzers. Hierbij werden garantiecertificaten afgegeven, 
waarbij van de producent werd geëist dat hij deze certificaten bij de aflevering van zijn 
produkt meegaf 
De technische dienst van de Warmtestichting vormde een tamelijk onafhankelijke groep 
binnen het laboratorium. De dienst had een zelfstandige bedrijfsvoering met eigen 
voorzieningen en financieel beheer en diende zelf voor opdrachten te zorgen. 
Behalve dit werk voor de Warmtestichting werd er in het Utrechtse laboratorium onder
zoek gedaan aan onderwerpen op elektrotechnisch gebied. In 1925 was op initiatief van 
de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland de N.V. 
Keuringsdienst voor Elektrotechnische Materialen in Arnhem (KEMA) opgericht. Hoewel 
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de aangeschafte elektrische toestellen bij de 
afnemer lag, wilde de vereniging van directeuren door het afgeven van keuringscerti
ficaten sturend optreden. De KEMA ging op zoek naar een eigen laboratorium, waarbij 
men in eerste instantie het Elektrotechnisch Laboratorium van de Technische Hogeschool 
in Delft op het oog had, dat op kosten van de vereniging van directeuren uitgebreid zou 
kunnen worden. Dit stuitte echter op bezwaren van de kant van de hogeschool. De 
vereniging van directeuren voelde bovendien de noodzaak om de problemen op meer 
wetenschappelijke wijze te bestuderen. Er werd daarom contact gezocht met Ornstein die 
direct besloot zijn medewerking te verlenen en wederom ruimte in zijn laboratorium ter 
beschikking stelde. Er werd voornamelijk onderzoek gedaan aan transformatorolie, 
waarbij de isolerende werking, de verouderingsverschijnselen en de diëlektrische verliezen 
werden bestudeerd. Hierbij werd nauw samengewerkt met de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij. Ook voor dit soort onderzoek werd een speciale stichting in het leven 
geroepen onder de naam Fonds der Elektrotechnische Industrie ter Bevordering van 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek, die voor de laboratoria van de universiteiten en de 
hogeschool onderzoek moest financieren dat voor de elektriciteitstechniek van belang 
was. 

Naast het werk voor de Warmtestichting en het Fonds der Elektrotechnische Industrie 
werd onderzoek gedaan voor de verlichtingsindustrie via de Stichting voor Verlichtings-
kunde. Op verzoek van de gemeente Den Haag werd ondermeer geadviseerd over de dag
en avondverlichting in het gloednieuwe Haagse Gemeente Museum van Berlage. Hiervoor 
werden zowel in het museum als in het Utrechtse laboratorium optische eigenschappen 
van verf, vernis en diverse soorten glas bepaald, terwijl bovendien zo'n twee jaar lang 
dagelijks op het dak van het laboratorium metingen gedaan werden om de spectrale 
intensiteitsverdeling van het daglicht te bepalen. 
Verder bood het laboratorium onderdak aan de Stichting voor Photographic en Cine
matographic, werd er onderzoek gefinancierd door de International Tin Research and 
Development Council, terwijl ook de overheid regelmatig een beroep deed op Ornsteins 
laboratorium. Op verzoek van de Nederlandse Spoorwegen werden signaalglazen ge
keurd, het ministerie van oorlog vroeg Ornstein de studie van schijnwerpers en zicht-
meters ter hand te nemen, en op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd 
in 1939 medewerking verleend bij het bestuderen van de verduistering van steden en 
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L.S. Ornstein, D. Vermeulen en I.G. Eymers tijdens hun lichttechnische onderzoek voor het Gemeentemuseum 
in Den Haag. Deze tekening is afgebeeld op de menukaart van het promotiediner van Vermeulen. 

verkeerswegen in verband met de dreigende oorlog. Om dezelfde reden werd de 
lichtreflectie aan golvende wateroppervlakken onderzocht vanwege de verduistering van 
de sluis- en kanaalverlichting. 
Om een indruk te geven van de bedragen die daarbij omgingen: Ornstein kreeg voor zijn 
onderzoek van transformatorolie in 1930 een bedrag van ƒ 3500, terwijl het jaarlijkse 
materieel krediet rond die tijd voor Utrecht ƒ 20.000 bedroeg. Het besteedbare budget 
werd dus alleen al door het Fonds der Elektrotechnische Industrie met bijna 18% ver
hoogd. Daar kwam dan het geld van de andere stichtingen nog bij. 
Het toepassingsgerichte onderzoek was in Utrecht dus zeker geen incidentele bezigheid, 
maar vormde een substantieel onderdeel van het werk in het laboratorium. De activiteiten 
van Ornstein op dit gebied waren daarom minstens zo belangrijk voor de naam van het 
laboratorium binnen Nederland, als het werk op 'zuiver wetenschappelijk' gebied voor de 
internationale faam van zijn instituut. Het toepassingsgerichte onderzoek vormde 
tezamen de op één na grootste groep van min of meer verwante onderzoekingen van het 
laboratorium, na het onderzoek in de atomaire en moleculaire spectra. 

Maatschappelijke relevantie 

Hoewel Ornstein al vanaf het begin van de jaren twintig met de warmtetechnische 
industrie had samengewerkt, trad hij met zijn standpunten over universitair technisch 
onderzoek pas naar buiten in 1926. Als belangrijkste argument voor de samenwerking 
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tussen de wetenschap en de techniek noemde Ornstein dat beide veel van elkaar konden 
leren. De techniek, die het moderne leven met zijn hoge stand van welvaart mogelijk had 
gemaakt, baseerde zich op de wetten die natuurkundigen in hun wetenschappelijke 
laboratoria of studeerkamers hadden ontdekt. Omgekeerd had de techniek ook een 
stimulerende invloed op de ontwikkelingen binnen de fysica. De problemen uit de 
praktijk konden de natuurkundigen voor vraagstukken stellen, waarvan de oplossingen 
tot nieuwe natuurkundige inzichten zouden kunnen leiden. Hierbij trok hij een parallel 
met de relatie tussen de wiskunde en de natuurkunde. De natuurkundige hielp slechts 
zelden de wiskunde direct vooruit, maar de vraagstukken uit de natuurkunde konden hele 
nieuwe gebieden uit de wiskunde bloot leggen. En zoals de wiskunde en de natuurkunde 
aan de universiteiten verenigd waren, zo moesten ook de natuurkunde en de techniek 
onder één dak worden samengebracht. Slechts op die manier kon de wetenschap voldoen 
aan haar ideaal: 'de vertegenwoordigster van het geheel der menschelijke gedachte te 
zijn'.'t 

Ook op een andere manier was een vruchtbare kruisbestuiving mogelijk. Dit had te 
maken met het verschil tussen de 'technische' en de 'wetenschappelijke' manier van wer
ken. De wetenschappelijke atmosfeer in het laboratorium zorgde ervoor dat een praktisch 
probleem op verantwoorde wijze werd geanalyseerd, waarbij de onafhankelijke werkwijze, 
de onderzoeksmethode en ook het bedachtzamere werktempo het wetenschappelijke 
karakter van de oplossing van het probleem garandeerden. Omgekeerd zorgde een tech
nische sfeer voor meer aandacht voor de efficiëntie van het werk en voor zaken als 
investeringen in tijd en geld. 'De spheer van zuiver onderzoek zal niet nalaten in te 
werken op het technisch denken, terwijl voor ons de aanraking met de problemen der 
techniek, met de grootere verhoudingen, waarin zij werkt, opvoedend moet zijn', aldus 
Ornstein.^ Zowel de techniek als de wetenschap hadden dus in zijn ogen baat bij een 
nauwe samenwerking tussen universiteit en industrie. 

Naast dit praktische voordeel is er bij Ornstein ook een meer ideologisch argument te 
bespeuren. De rol van de wetenschap voor de maatschappij had in de roerige tijden van 
het interbellum een nationalistisch trekje. 'Eenheid en samenwerking tussen van weten
schap en techniek zullen blijken een weldaad te zijn voor het Nederlandsche volk, dat 
versterking van zijn nationale kracht zoo zeer behoeft', zei Ornstein bijvoorbeeld in 1927.̂  
Hij vond dat het de morele plicht van de geleerde was zijn werk tenminste voor een deel 
in dienst te stellen van het algemeen welzijn. De wetenschapper mocht naar zijn mening 
geen geïsoleerde positie in de maatschappij innemen, maar was, net als ieder ander, een 
onderdeel van diezelfde maatschappij. 'De physicus in de maatschappij' was zijn credo.' 
Van grote invloed op zijn opvattingen over de samenwerking tussen industrie en weten
schap lijkt vooral zijn reis naar Canada en de V.S. te zijn geweest die hij enkele jaren later, 
in 1929, ondernam. Ook hij behoorde tot de Nederlandse geleerden die enkele maanden 
in Amerika van universiteit naar universiteit trokken om voordrachten en gastcolleges te 
geven. Hij bezocht bovendien verschillende industriële laboratoria, waaronder het 
Eastman Kodak Laboratory in de industriestad Rochester in New York. De directeur van 
dit laboratorium, C.E.K. Mees, stond alom bekend om zijn sociale bewogenheid en gevoel 

4. L.S. Ornstein, 'Techniek en Wetenschap, hun Samenwerking aan de Universiteit', Electrotechniek, 4 (1926) 51-

52, 51-
5. Ihid., 52. 
6. 'Rede van Prof. L.S. Ornstein', Etectroleclinick ^ (1927) 83. 
7. J. van der Hoeve, 'L.S. Ornstein', Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde, 
Nederlandsche .Akadeinie van Wetenschappen te Amsterdam 50 (1941) 37-39,37. 
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Industrie en 
Wetenschappelijk 

Onderzoek 

door Prof. Dr. L. S. ORNSTEIN 
Hoogleeraar-Directeur uan het Physisch Laboratorium der 

RijksuniversiieU Ie Utrecht 

De maatschappij late de wetenschap geheel vrij in 
haar onderzoekingen. 
De samenwerking tusscheu industrie en wetenschap
pelijk onderzoek deed in ons land reeds veel herei
ken en is vooral ook voor wat hetreft de kleinere 
industrieën voor nog ruime uitbreiding vathaar. 

conlinue voortgang der svctcnscliap . uien b,;(tT 

Een artikel van Ornstein waarin hij de noodzaak van vvetenschappeliik werk op het gebied van de techniek 
benadrukt, maar tegelijk stelt dat de maatschappelijke relevantie geen beperkingen aan de keuzevrijheid in het 
wetenschappelijk onderzoek mag opleggen. 

voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of Ornstein door Mees en dienst manier 
van denken is beïnvloed, kunnen we niet met zekerheid vaststellen, maar ook bij hem 
kunnen we een duidelijke sociale betrokkenheid waarnemen. Dit blijkt niet alleen uit 
de grote hoeveelheid energie die hij stak in het vinden van goede banen voor zijn promo
vendi, maar ook uit zijn bezigheden op het gebied van het zionisme. Hij zag het zionisme 
niet als een religieuze, maar als een politieke stroming, waarbij hij een sterke betrok
kenheid toonde bij de joden die met name in Rusland, Roemenië en Galicië onder slechte 
omstandigheden leefden.** Zijn sociale bewogenheid blijkt verder uit verschillende details 
in lezingen, brieven en kranteartikelen. Toen hij in Amerika met de nieuwste ontwikke
lingen op het gebied van de geluidsfilm in aanraking kwam, merkte hij bijvoorbeeld direct 
op dat deze uitvinding grote werkloosheid onder muzikanten dreigde te veroorzaken. 
Hij beschouwde het ook als een sociale plicht van de industrie om kwalitatief goede 
produkten te leveren. 

De fabrikant vervult een sociale functie in de maatschappij. Hij heeft naar moderne opvatting niet minder 
een nobile officium als de vertegenwoordiger van het vrije beroep. Deze gedachte was den grondslag der 
Warmtestichting, het 'L.L.Ci. vertegenwoordigt haar met kracht. Dienen in de gemeenschap is ons aller taak, 
de organisatie van techniek en wetenschap moet dit naar voren brengen. 

8. L.S. Ornstein, Het Zionisme als politieke beweging. Uitgave van de Haagsche .-\fdeellng van den N.Z.B. Nr. 2 
(Den Haag, I1914I); L.S. Ornstein, Her Zionisme en de economische toestand der Joden, Vlugschrift van den 
Nederlandschen Zionisten Bond Nr. 5 (.Amsterdam, 1913). 
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aldus omschreef Ornstein de doelstelling van de technische stichtingen.'^ "Voor de 
keuringen -zowel voor de uitvoering ervan, als voor de opstelling van keuringseisen-
achtte hij de hulp van een onafhankelijke en objectieve instantie noodzakelijk. De 
belangrijkste rol van de wetenschap in het begeleiden van het werk van de industrie lag 
daarom volgens Ornstein op het gebied van de kwaliteitsbewaking. Hij werd bovendien in 
Amerika getroffen door de grote openheid van zaken die men daar in de industriële 
laboratoria bood. Natuurlijk bestond er ook in Amerika een felle concurrentie tussen 
verschillende bedrijven, maar dit leidde niet tot het afschermen van de bedrijfsgeheimen. 
In Amerika was het patentrecht ook beter geregeld dan in Nederland. Ornstein werd 
overal rondgeleid, mocht alles zien, en kreeg bovendien een hoeveelheid silicium cadeau, 
waarmee hij in eigen land fotocellen kon maken. Een dergelijke openheid was hij 
kennelijk niet gewend. 'Het is niet meer van onzen tijd, dat ieder die een verbetering in 
zijn bedrijf heeft weten aan te brengen, deze angstvallig geheim houdt', schreef hij na zijn 
terugkomst in 1930.'" In zijn redevoeringen voor de vertegenwoordigers van de industrie 
riep hij daarom vooral de kleinere bedrijven op onderling meer te gaan samenwerken. Dit 
opende de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen en om voor gezamenlijke 
kosten research en keuringswerk te laten doen. Men moest daarbij niet bang zijn voor 
concurrentie. Samenwerking zou op de lange duur tot betere resultaten leiden dan 
onderlinge concurrentie, zo meende Ornstein. Het streven om via gereguleerde kwaliteits
controles en gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek van methodes en fundamenten 
de efficiëntie en het produktiepeil van de Nederlandse industrie op te voeren, was zowel 
in het belang van producent als van de afnemer, aldus Ornstein. 

Deze oproep aan de industrie om contact te zoeken met de Nederlandse instellingen voor 
het hoger onderwijs moeten we zeker beschouwen als een open sollicitatie, bedoeld om 
meer opdrachten binnen te halen. Per slot van rekening werd er geld mee verdiend, 
waarmee nieuw onderzoek gefinancierd kon worden en extra mensen konden worden 
aangesteld. Op deze manier konden talentvolle onderzoekers voor langere tijd aan de 
universiteiten verbonden blijven, zodat de universiteit en de wetenschap langer zouden 
kunnen profiteren van natuurkundigen die hun tijd niet aan onderwijstaken hoefden te 
besteden maar volledig voor de wetenschappelijke research konden worden ingezet. Dit 
was volgens Ornstein de belangrijkste taak van het fonds van de verenigde elektrici
teitsbedrijven: '[d]e Hoogescholen krijgen arbeidskrachten tot hun beschikking, die zich 
zonder ambtelijke taak geheel aan onderzoek kunnen wijden, wat van het allergrootste 
gewicht voor de arbeidsprestatie der Laboratoria zal zijn'." Ornsteins aandacht voor 
toegepaste wetenschap moeten we daarom ook zien als een bewust doorgevoerde uit
breiding van de activiteiten van zijn laboratorium, waarbij naast het onderwijs ook het 
wetenschappelijk onderzoek een steeds belangrijker plaats innam. 

9. L.S. Ornstein, 'Wetenschap en maatschappij'. Polytechnisch Weekblad, 23 (1929) 281 en 835, 835. 
10. L.S. Ornstein,' "Warmte-Techniek", de schakel tusschen wetenschap en techniek', Warmte-Techniek 1 (1930):. 
11. L.S. Ornstein, 'Het Fonds der Electrotechnische Industrie ter Bevordering van Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek', Electrotechniek 5 {1927) 377. 
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Zuivere of onzuivere wetenschap? 

Ornsteins in praktijk gebrachte aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek 
wekt wellicht de indruk dat zijn waardering van 'zuivere' wetenschap anders was dan die 
van zijn collega's. Dit blijkt echter nauwelijks het geval te zijn. Hij rekende zich in 1909 tot 
de 'dwazen ... die de behoefte voelen om de natuur om haar zelfs willen te bestudeeren''^ 
en eigenlijk was dit voor hem in de jaren twintig en dertig nog steeds de hoofdzaak. 
Hoewel hij spontaan en met overtuiging delen van zijn laboratorium ter beschikking 
stelde van de industrie, wilde hij beslist voorkomen dat zijn instituut omgevormd werd 
tot een soort keuringsdienst. Al snel nadat hij de Warmtestichting onderdak had 
aangeboden, sprak hij de wens uit dat deze stichting zo spoedig mogelijk een eigen 
onderzoeksruimte ter beschikking kreeg, buiten het Utrechtse laboratorium om." De 
vorming van een puur technisch-fysisch instituut dat zowel voor de wetenschap als voor 
de industrie zou werken, zoals bijvoorbeeld de Physikalisch Technische Reichsanstalt in 
Berlijn, lag evenmin in zijn bedoeling. Zijn laboratorium was in de eerste plaats een 
centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en moest dat bepaald ook 
blijven. Techniek en toegepaste wetenschap hadden naast de zuivere wetenschap een 
plaats in een universitair natuurkundig laboratorium. Zij moesten er echter niet voor in 
de plaats komen. De technisch-fs'sische problemen die in het Utrechtse laboratorium 
werden bestudeerd hadden ook vaak een pure wetenschappelijke kant, zodat verschillende 
studenten die zich met dit technische werk bezighielden bij Ornstein op hun onderzoek 
konden promoveren. Zijn studenten moesten dus geen technici worden, maar mensen 
van de wetenschap blijven en de pure wetenschappelijke methodes leren toepassen op 
onderwerpen uit de praktijk. Het wetenschappelijke karakter van het onderzoek werd dan 
ook volgens Ornstein niet zozeer bepaald door het onderwerp, als wel door de onder
zoeksmethode, waan,'an zelfstandige werkzaamheid, scherpe analyse en de mogelijkheid 
een beroep te doen op een hoger abstractieniveau de belangrijkste kenmerken waren. 
Het vele technische werk in het laboratorium had echter wel degelijk een duidelijk 
onderwijsdoel. Ornstein wilde voorkomen dat zijn studenten een opleiding kregen waar
mee ze later alleen aan de universiteiten wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen 
doen. Zijn leerlingen moesten weliswaar mensen van de wetenschap blijven, maar zij 
moesten ook belangstelling hebben voor praktische problemen en gewend raken aan een 
meer technische manier van denken. Dat was de belangrijkste reden voor Ornstein om 
een 'technische sfeer' in zijn laboratorium te creëren. 

In de eerste decennia van deze eeuw had de industrie meermaals te kennen gegeven in 
toenemende mate behoefte te hebben aan wetenschappelijk opgeleid technisch personeel. 
De belangstelling onder de studenten voor een baan in het bedrijfsleven was in het 
algemeen echter erg klein. Werken in de industrie werd door velen als niet-wetenschap-
pelijk beschouwd. De universitair afgestudeerden bleken bovendien veelal te theoretisch 
te zijn opgeleid en over onvoldoende praktische inzichten en vaardigheden te beschikken. 
Ornstein wilde zijn studenten de mogelijkheid bieden zich voor te bereiden op een positie 
als research-fysicus in het bedrijfsleven. Dit was zowel in het belang van het bedrijfsleven, 
als in het belang van de studenten. Ook de wetenschap zou er bij zijn gebaat, want alleen 
op deze manier konden de studenten voor het wetenschappelijk onderzoek behouden 

12. L.S. Ornstein, De rol der wiskimde in de mathematischephysica (Leiden, 1909) 4-5. 
13. L.S. Ornstein, 'Doel en Beteekenis van de Warmtestichting', Bouwbedrijf'^ (1928) 2-3, 3. 
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blijven. Het alternatief, een baan in het onderwijs, beschouwde Ornstein als een 
verspilling van talent. 

Zal de wetenschap te onzent willen bloeien, dan moeten er voor de jonge natuurkundigen voldoende 
plaatsen zijn, waar zij hun wetenschappelijke opleiding ten volle tot hun recht kininen doen komen en waar 
zij zich door wetenschappelijk werk verder kunnen ontplooien. Zulke plaatsen moeten in de techniek 
gezocht worden, die daardoor in hooge mate zal kunnen prot~iteeren van de groote middelen die aan onze 
Laboratoria besteed worden en van de hooge traditie die er heerscht.'^ 

Door de plaatsing van de technische stichtingen binnen het laboratorium schiep hij voor 
zijn studenten de mogelijkheid om daadwerkelijk aan technisch onderzoek mee te doen. 
Toen in de jaren dertig de werkloosheid ook onder de academici ernstige vormen begon 
aan te nemen, was het van essentieel belang de studenten een opleiding te geven waarmee 
ze in de maatschappij terecht konden. Verschillende bezuinigingscommissies in de jaren 
dertig pleitten voor een onderlinge verdeling van het onderwijs over de verschillende 
universiteiten en voor het terugdringen van het aantal leerlingen. Ornstein meende 
daarentegen dat de toekomstmogelijkheden voor degenen die niet tot de universiteiten 
zouden worden toegelaten er zeker niet beter op zouden worden en dat het de taak van de 
gemeenschap was om in de eerste plaats meer banen te scheppen. Ornstein deed van zijn 
kant zijn best om zijn leerlingen een opleiding te geven waarmee zij uit de voeten konden. 
Het belang van de maatschappelijke inzetbaarheid van de studenten en het afstemmen 
van het onder'wijs op de latere functie in de maatschappij ging vanaf de Eerste Wereldoor
log een steeds belangrijker rol spelen. Verschillende vertegenwoordigers uit de industrie 
klaagden dat de opleiding van de studenten te lang duurde, te theoretisch was en struikel
blokken bevatte die voor de latere beroepsuitoefening volstrekt overbodig waren. Ook de 
Utrechtse hoogleraren in de chemie H.R. Kru)'t en E. Cohen pleitten voor een meer op 
zelfstandig onderzoek gerichte universitaire opleiding, waarbij hinderlijke obstakels, zoals 
met name het fysisch practicum dat ook voor de medici een ernstig probleem vormde, 
uit de weg geruimd moesten worden. In het Chctnisch Weekblad verschenen regelmatig 
kritieken op de opleiding voor de scheikundigen, die te lang zou duren, te zwaar zou zijn 
en waarvan de helft in de praktijk toch niet nodig was. Gedurende de jaren twintig en 
dertig leek men een universitaire opleiding steeds meer te gaan beschouwen als een 
beroepsopleiding, terwijl men in het midden van de vorige eeuw nog de broodstudie als 
'de pest der academie' beschouwde. Het oude humanistische ideaal van breed opgeleide 
intellectuelen die fijnzinnige inzichten in de processen in de natuur paarden aan erudiete 
kennis van de klassieken maakte plaats voor een meer pragmatische opvatting. 
Hoewel Ornstein de 'zuivere' wetenschap dus evenals zijn collega's bijzonder hoog hield, 
had hij er geen bezwaar tegen dat zijn studenten de natuurkunde als een broodstudie 
zagen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een man als Kruyt. Kru\t vond dat de studenten 
die chemie gingen studeren met de bedoeling later een goede baan in het bedrijfsleven te 
krijgen, beter thuis konden blijven. Chemie bestudeerde je om de wetenschap zelve. 
Ornstein zond echter de boodschap uit dat iedere student die natuurkunde wilde studeren 
en daarna een goede baan wilde hebben, naar Utrecht moest komen. In zekere zin bood 
Ornstein een wetenschappelijke beroepsopleiding, waarbij het schoolse karakter, dat in 
zijn ogen de andere beroepsopleidingen zo kenmerkte, werd vermeden door extra nadruk 
te leggen op het zelfstandige en onderzoekende denken van de leerlingen, 

14. L.S. Ornstein, "Technische Physica aan onze Universiteiten', Electrotechniek 6 (1928) 195. 
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Universiteit en hogeschool 

Dat laatste maakte nu juist het verschil uit tussen de studenten die opgeleid waren aan de 
universiteiten en de van de Technische Hogeschool afkomstige ingenieurs. De technici 
deden volgens Ornstein veel te veel een beroep op hun intuïtie en op uit de praktijk 
afgeleide wetmatigheden waar geen wetenschappelijke basis voor bestond. Dit gebrek aan 
een degelijke wetenschappelijke basis van de Delftse ingenieurs werd niet alleen door 
Ornstein opgemerkt. Het bedrijfsleven wendde zich om diezelfde reden met hun 
verzoeken om advies steeds vaker tot de universiteiten, terwijl de Hogeschool toch de 
aangewezen instantie was waar de industrie met vragen terecht kon. Maar ook vele 
ingenieurs die in het bedrijfsleven werkzaam waren, en verschillende hoogleraren in Delft 
voelden aan dat een bredere wetenschappelijke basis in het technische onderwijs geboden 
was. Het onderwijs in de natuurkunde in Delft bleef beperkt tot de propaedeutische fase, 
waardoor het eigen zelfstandige experimentele onderzoek onvoldoende aan bod kwam. 
Om de Delftse hoogleraar in de aëro- en hydrodyiiamica J.M. Burgers te citeren: 

Het experimenteeren in de technische laboratoria ... komt zeer weinig tot zijn recht; de geest van het 
onderwijs, dat in hoofdzaak op het ontwerpen van volledige machines, e.d. is gericht, geeft weinig 
aanknoopingspunten voor een gedetailleerd onderzoek van een onderdeel. In het bizonder leidt het bijna 
nooit tot het abstraheeren van een voor onderzoek vatbaar physisch vraagstuk uit een technisch probleem." 

Om verbetering in deze situatie aan te brengen richtte de Delftse hogeschool een 
wetenschappelijke opleiding tot technisch natuurkundige in en in 1928 werd de wet op het 
hoger onderwijs aangepast en het diploma voor natuurkundig ingenieur ingevoerd. 
Tot verbazing van de hoogleraren in Delft had Ornstein zich tegen het instellen van dit 
diploma aan de Hogeschool verzet. Ornstein vond dat het de taak van de universiteit was 
om mensen van de wetenschap op te leiden. ' |I]k acht ... de spheer der universiteit een 
beter plaats om physische onderzoekers voor de techniek op te leiden, dan die van Delft,' 
schreef hij aan Burgers.'^ De opleiding in Delft was volgens hem te schools en hij meende 
dat ook aan de universiteiten de studies merkbaar schoolser werden, naarmate deze meer 
gericht waren op de latere beroepsuitoefening. Het samengaan van een wetenschappelijke 
en een technische opleiding zou volgens Ornstein niet moeten betekenen dat ingenieurs 
nu 'de natuurkunde van al wat technisch is' moesten gaan leren, maar dat er pure f)'sische 
denk- en meetmethodes moesten worden eigengemaakt, hetgeen alleen aan een univer
siteit mogelijk was.'' 

Men zal zich moeten afvragen, wat het verschil is tusschen een geleerde, die open oog heeft voor technische 
problemen en een technicus, die iets van de geleerde grondslagen van zijn vak heeft.'̂  

zo meende hij. In reactie op de instelling van het diploma voor natuurkundig ingenieur in 
Delft vroeg Ornstein toestemming om 'Technische Physica' als officieel bijvak in te 
mogen voeren. Aangezien al van verschillende zijden was aangetoond dat er behoefte was 
aan een meer wetenschappelijke opleiding tot natuurkundig technicus werd ook het 
academisch statuut volgens Ornsteins wensen aangepast. Bovendien wist hij de bijzondere 

15. Brief van l.M. Burgers aan L.S. Ornstein d.d. 30 maart 1925, in: Archief van Prof.dr. |.M. Burgers, aanwezig in 
het Laboratorium voor Aero- en Hydrodynamica van de Technische Universiteit Delft, inv.nr. I.10.COR.2. 
16. Jbid. 
17. Ornstein (n. 14), 'Technische Physica'. 
18. L.S. Ornstein, 'Centrale Leiding van ons Hooger Onderwijs', Maatschappij-Belangen, 101 (1933) 41-42,42. 
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leerstoel die de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland al 
enige tijd wilde instellen naar Utrecht te halen. 
Deze uitbreidingen van het takenpakket van de Utrechtse universiteit en de Hogeschool 
moeten we niet alleen zien als een tegemoetkoming aan de wensen van de industrie, maar 
ook als een gevolg van een onderlinge strijd om studenten, waarbij men probeerde het 
onderwijsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ornstein gaf dit ook openlijk toe. 
De bredere wetenschappelijke opleiding van de technici in Delft betekende 'dat de 
technische Anhauch der in Delft geproduceerde Natuurkundigen hun een niet te billijken 
voorsprong op onze leerlingen zou geven', zo schreef hij.'^ Deze concurrentieslag was een 
gevolg van de steeds terugkerende dreiging één van de instellingen voor hoger onderwijs 
op te heffen. Met grote regelmaat werd in de tweede kamer geklaagd over de hoge kosten 
van het onderwijs en meer dan eens kwam de vraag ter sprake of een van de universiteiten 
zou kunnen worden opgeheven, of het onderwijs zou kunnen worden verdeeld over de 
hogescholen, zodat niet aan iedere universiteit alle faculteiten vertegenwoordigd zouden 
hoeven te zijn. Als reactie op deze dreigende beperkingen probeerden de universiteiten 
juist ieder een groter aandeel in het totale onderwijs te verwerven door verschillende extra 
pakketten aan te bieden. Amsterdam stichtte een handelsfaculteit. Leiden wilde in 1933 de 
chemische technologie en technische plantenkunde in het doctoraalexamen opnemen en 
ook Groningen voerde in 1936 de chemische technologie in.^" Het extra onderwijs in de 
Technische Natuurkunde aan de Utrechtse universiteit werd dank zij het Studiefonds 
voor de Electrotechniek echter geheel uit particuliere fondsen betaald, waardoor Ornstein 
de kritiek van de bezuinigingscommissies uit de jaren dertig eenvoudig kon pareren. 
Ornstein had een duidelijke taakverdeling tussen de Hogeschool en de universiteiten voor 
ogen. De taken overlapten elkaar weliswaar gedeeltelijk, maar ze waren volgens hem in 
principe toch geheel verschillend. In de techniek kunnen, aldus Ornstein, drie fases 
onderscheiden worden: het wetenschappelijk onderzoek, de toepassing van de resultaten 
van dit onderzoek en de produktie. Hierbij spelen achtereenvolgens de wetenschapper, de 
technicus en de fabrikant, ofwel de universiteit, de hogeschool en de industrie de 
hoofdrol.-' Met deze taakverdeling wilde Ornstein de Delftse hogeschool op zijn plaats 
zetten, een plaats die niet tot het gebied van de wetenschap behoorde, maar tot het 
domein van de techniek. Een opleiding tot technisch wetenschappelijk personeel 
behoorde tot de taken van de universiteiten, omdat juist het wetenschappelijke aspect van 
deze opleiding meer aandacht moest krijgen. In nauwelijks bedekte woorden opperde 
Ornstein zelfs de wenselijkheid de hogescholen in de universiteiten te laten opgaan, zoals 
dat al in 1917 gebeurd was met de Rijks-Veeartsenijkundige Hoogeschool. 

Het is de vraag, of het juist geweest is onze hooge technische scholen (Technische Hoogeschool te Delft; 
Landbouwhoogeschool te Wageningen; Handelshoogeschool te Rotterdam) tot vrije van de Universiteit 
onafliankelijke stichtingen te maken. De T.H. heeft al een lange ontwikkeling in dezen zin, en men volgt het 
Duitsche en Fransche voorbeeld; het zon wellicht niet verkeerd geweest ziin het Lngelsch-.Amerikaansche te 
volgen, waar de technische faculteiten der Universiteiten bestaan. In Duitscbland zijn echter aan de groote 
L'niversiteiten technisch-natuurwetenschappelijke instituten.--

19. Ornstein (n. 14), 'Technische physica', 195. 
20. M. Groen, Het wetcnsclmppelijk ondenvijs in Netlerhmd v<ui iSjï tot 1980. Ben onderwijskundig overzicht 3 dln. 
(Eindhoven, 1987-1989) dl. 3, 57-64. 
21. L.S. Ornstein, 'Daadwerkelijke samenwerking tusschen de Universiteit, de Technische Hoogeschool en de 
industrie', Electrotechniek '^ (1927) 79. 
22. Ornstein (n. 2), 'LX' maatschappelijke beteekenis van natuurkundig onderzoek...'. Separaat, blz. 4. 
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Volledige assimilatie van de Technische Hoogeschool zou een verspilling van geïnves
teerde gelden zijn, zo gaf Ornstein toe, maar dat betekende niet dat de techniek daarom 
maar buiten de universiteiten gehouden moest worden. 

Utrechten Leiden 

Niet alleen met Delft, maar ook met Leiden springt een markante tegenstelling in het oog. 
hl Leiden probeerden de natuurkundehoogleraren de studenten in de eerste plaats een 
zuiver wetenschappelijke opleiding te geven met veel aandacht voor de theorie. Het 
zelfstandige praktische onderzoek kwam daar veel minder aan bod. Terwijl Ornstein zijn 
studenten zoveel mogelijk liet werken aan actuele problemen uit de natuurkunde, door ze 
als assistent aan een promovendus toe te voegen, door ze deel te laten nemen aan het 
technisch-wetenschappelijke onderzoek van een van de stichtingen, of door ze ervaring op 
te laten doen in een van de laboratoria van het bedrijfsleven, bestond het praktisch 
onderzoek in Leiden voornamelijk uit collectieve exercities in plaats van eigen onderzoek. 
Dit verschil in benadering was historisch gegroeid en maakte haast een onderdeel uit van 
de lokale traditie. De Leidse theoretisch fysicus Paul Ehrenfest, die het belang van een 
goede praktische opleiding onderkende, stuurde zo nu en dan leerlingen van hem naar 
Utrecht om ze bij Ornstein te laten bijscholen.'' Toch zijn er ook veel studenten vanuit 
Leiden in de industrie terecht gekomen, met name bij het natuurkundig laboratorium van 
Philips in Eindhoven. Dit laboratorium hield zich dan ook, als enige bedrijfslaboratorium 
in Nederland, bezig met fundamenteel natuurkundig onderzoek. De reputatie van Leiden 
als belangrijkste universiteit in Nederland, zeker op het gebied van de natuurkunde, gaf de 
Leidse studenten natuurlijk ook iets extra's mee. Tegenover deze grote reputatie stelde 
Ornstein de bruikbaarheid van zijn eigen studenten. Al met al zijn er tussen 1920 en 1940 
meer studenten van Ornstein bij Philips terecht gekomen, dan studenten van de Leidse 
experimentatoren W.J. de Haas en W.H. Keesom samen. In de overige bedrijfslaboratoria, 
zoals die van de Staatsmijnen, de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de K.E.M.A., 
kwamen vrijwel uitsluitend leerlingen van Ornstein terecht. Het aantal promovendi dat 
aan de universiteiten verbonden bleef telde echter aanzienlijk meer Leidse alumni dan 
Utrechtse. 

SUMMARY 
Science and Industry 
Ornsteins Ideas on Applied Physics 

The Utrecht theoretical physicist Leonard Salomon Ornstein (1880-1941) has become well-
known in the Netherlands because of the attention he paid to technical research. Already 
shortly after he became director of the physical laboratory, an industrial representative 
proposed to collaborate with Ornstein to do research on heat-technology. Within a few 
years the technical work of the laboratory included research on insulating oils, 
illumination-techniques, photography and several technical subjects proposed by the 

23. Zie bijvoorbeeld een brief van Ehrenfest aan Ornstein d.d. 29 mei 1928 en het antwoord van Ornstein aan 
Ehrenfest d.d. 30 mei 1928 in; ••Vrchief van Paul Ehrenfest in Museum Boerhaave, Leiden, inv.nrs. ESC 8 sc 5,303 
en 304. 

189 



54 Han Heijmans 

Dutch government. More than 10% of the published output of the laboratory was on 
technical research. Ornstein offered space, materials and workers to many different 
corporations, while these foundations subsidized research, organized summer schools and 
offered Ornstein's students the opportunity to get a practical education in industrial 
research. He introduced a special course in technical physics in the curriculum of Utrecht 
Physics Department and as a result of this, four extra-ordinary professors with a teaching 
commitment in technical physics were established. 
The attention Ornstein paid to technical research emerged from a wish to make science 
useful to society. He was of the opinion that a scientist should not take an isolated 
position in the ivory tower of science, but that he should be aware of the fact that he was a 
part of society. The scientist had a high responsibility for the wellbeing of mankind. 
Obviously this technical work was also well-paid for. This opened the possibility to apply 
more assistants or to keep the best men and women attracted to the university. Ornstein 
considered it a waste for science if talented students had to leave the university after just a 
few years of laboratory work to spend their time teaching physics at highschool. He 
valued the practical education very highly because it promised to offer better perspectives 
for his students to get a job in science. His interest in the future possibilities of his 
students was one of the main reasons for his introduction of technolog)' in the laboratory. 
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