
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
R. Kronig, Levensbericht G.H.  Dieke, in:
Jaarboek, 1965-1966, Amsterdam, pp. 378-379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

LEVENSBERICHT VAN 

GERHARD HEINRICH DIEKE 

(20 augustus 1901-25 augustus 1965) 

Gerhard Heinrich Dieke werd op 20 augustus 1901 te Rheda, 
Duitsland, geboren uit Nederlandse ouders. Zijn universitaire op
leiding in de natuurkunde ontving hij in het begin van de twintiger 
jaren te Leiden. Hij hoorde bij de groep jonge fysici, die het voor
recht hadden, de stimulerende invloed van P. Ehrenfest te ondergaan, 
toen hoogleraar in de theoretische natuurkunde te Leiden. 

Ehrenfest drong er bij zijn leerlingen steeds op aan, dat zij, naast 
hun kennismaking met de algemene grondslagen van de natuurkunde, 
hun aandacht zouden richten op een meer specialistisch actueel gebied 
van fysisch onderzoek. Daarin dienden zij zich zo grondig te ver
diepen, dat zij uiteindelijk zelf produktief werden. Dieke koos als 
onderwerp de bandspectra, die gedurende zijn gehele leven zijn 
belangstelling hebben gehad. Toen ik hem in het najaar 1924 te 
Leiden leerde kennen, was hij daarin reeds een expert en had 
contacten met geleerden in binnen- en buitenland, in het bijzonder 
met E. Hulthén in Zweden. Verschillende publikaties over de analyse 
der spectra van twee-atomige moleculen verschenen in deze jaren 
van zijn hand. 

In 1926 en 1927 verbleef Dieke aan de Universiteit van Californië, 
een der eerste jonge fysici in de stroom van onderzoekers over de 
oceaan. Hier had hij veel contact met Hopfield en verdiepte zich 
vooral in het spectrum van het waterstofmolecuul. Van Amerika uit 
begaf hij zich naar Japan, waar hij een jaar in Tokio werkte. Hij 
verwierf een redelijke kennis van de Japanse taal, trachtte in 
Japanse stijl te leven en beklom midden in de winter, tot schrik van 
de Japanners, de Fujyama. 

In 1928 keerde hij terug naar Nederland om het ambt van conser
vator in de natuurkunde aan de Universiteit Groningen te aanvaar
den. Tussen 1928 en 1930 was hij Cos ter behulpzaam om het labora
torium te moderniseren en een grote tralieopstelling voor spectro
scopisch onderzoek in te richten. Hiervan bediende hij zich voor een 
studie van het heliummolecuul. 

In 1930 werd hij benoemd tot assistant professor in de natuurkunde 
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aan de Johns Hopkins University te Baltimore, Md. Deze universiteit 
had op fysisch gebied een grote naam vanwege het werk van 
Rowland, die een deelmachine voor het maken van optische tralies 
had ontwikkeld. De faam van het laboratorium werd gehandhaafd 
door het geniale werk van de opticus R. W. Wood, die Dieke had 
uitgenodigd om naar Baltimore te komen. In deze stimulerende 
omgeving zette Dieke zijn spectroscopisch werk voort. De ontdekking 
door Urey van de zware waterstofisotoop deuterium D = 2H bracht 
Dieke tot de studie van de spectra der moleculen D2 en DH. Toen 
in 1948 tritium T = 3H in voldoende hoeveelheden beschikbaar 
kwam, breidde Dieke, die intussen full professor en head of the 
physics department was geworden, het onderzoek uit tot de spectra 
van de moleculen T2, TD en TH. 

Ook andere spectroscopische onderzoekingen hadden zijn belang
stelling, b.v. gedurende de oorlog de spectroscopische analyse van 
metalen. Daarnaast moge genoemd worden de spectroscopie van de 
overgangen in vaste zouten, waarvan de uranylzouten reeds in zijn 
studietijd zijn aandacht hebben gehad. De ontwikkeling van de 
vastestoflaser heeft dergelijke resultaten uitermate actueel gemaakt. 

Dieke stond voor vele dingen open. Hij was b.v. een deskundige 
inzake de variëteiten van het lieveheersbeestje (coccinella). Toen ik 
hem in 1948 bezocht, stond een kamer in zijn huis vol met dozen van 
opgeprikte exemplaren, die hij met de weinige andere deskundigen 
in de wereld en met musea ter determinatie en studie uitwisselde. 
Zijn vrienden en collegae missen in hem een mens met een brede 
belangstelling en een warmvoelend hart. 

R. KRONlG 


