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PERSONAL A 
---------------~---------------------------------------

JUBILEUM 

Op 23 april a.s. hoopt de heer A.N. van 
Straten de dag te herdenken waarop hij 
40 jaar geleden in dienst kwam van het 
Fysisch Laboratorium. Do huldiging zal 
plaats vinden op 29 april om 16.00 uur 
in de grote Collegezaal. 

tll EUWE STAF- EN PERSONEELSLEDHl 

Als opvolger van Drs. A.L.Boers zal Drs. 
J.M.Fluit op 15 april zijn workzaamheden 
aanvangen in de werkgroep ~s 11.(K. 217) 

De heer T.F.lt 8onsen is per 1 maart jl. 
aangest e 1 d fot F. 0. i1l. -medewerker op stu• 
dîetoelage (werkgroep Ms 11, kamer 217). 

Per 1 maart j. l. l s de heer J. Brouwers 
aangesteld tot technicus C bij de tech
nische dl enst. 

IAej. H.C. van Boggel en zal per 1 mei als 
schoonmaakster in dienst treden {K. 213) 

Als opvolger van de heer van Hall zal op 
13 mei a.s. in FOB-dienst treden de heer 
G. Hei j nekamp ( wer Kg roep ~ls 11 , K 217). 

VERTROKKEN STAF EN PERSONEEL 

De heer Drs.G.N.Jager Is eind maart ver
trokken naar de Verenigde Staten om voor 

de duur van een jaar in dienst van de 
Federal Aviation Agency te Washington 
zijn wetenschappelijk onderzoek voort te 
zetten. 

Da heer A.J. van Heil, techn. assistent 
bij de werkgroep 1.1s 11, heeft op 1 apri 1 
het laboratorium verlaten om in dienst 
te treden van do Apparatenfabriek van 
Doorn te De Bilt. 

arnoEi:ll NGEN, BEVORDER! NGEN 

De 1 actor Dr. Ph. B. Srni th is op 1 maart 
j.l. benoemd tot hoogleraar in de expe
rimentele natuurkunde aan de Rijksuni
versiteit te Groningen. 

De hieronder genoemde personen zijn be
vorderd tot de achter hun naam vermelde 
rang. 
Drs. H. G. Heidoman wet. ambtenaar 
Dr. G.J. Hooyman ~et. hoofdambt. A 
Drs. P.D. Verdouv1 wet. ambtenaar 
Drs. lt Vlesterhof wet. ambtenaar 
Drs. B. \!/i 11 emscn wet. ambtenaar 

RECTI F l CAT IE 

In het vorige nuramer van "Fylakra" Is In 
het jaaroverzicht cnder "8evorderingentt 
abusievelijk een regel tekst vergeten. 
Gelezen dient te worden: 
Drs. A.J. Borgers wet. ambt. 1e kl. 
Drs. P.T. Bolwijn wet. ambtenaar 
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HAKANDIDATEN 

De navolgende nakandidaton zijn na 1~-2 

begonnen met experimenteel werk in het 

Fyqi sch Laboratorium. 

- H. Gruppel aar 

Sbdionlaan 8, Utrocht 

( vacuumfys i cl!) 

- ~.C.H. Oud~mans 

( axp. nat.) 

Tel. 23821 

(exp. nat.) 

•1 auwegracht 1 '19, Ut recht Tal: 12506 

(vacuumfyslca) 

HU~ELIJK 

1 r. F.C, Ern6 is op 13 maart j. l. in het 

huwelijk getrodon met rnej. S.J. van Ha

sol en, semi-arts. 

Op 7 maart j 1. trad mej. lt van de \'leert 

in het hu wol Ijk lilOt do heer H, v. Gaal en. 

BLIJDE GEBEURTENtSSEN 

13 maart 1963: 

Margaretha Johanna, dochter van 

de heer an evrouw Padmos-Drabbe. 

2/1 maart 1963! 

KI rsten, dochter van 

de heer en mevrouw Nyqvist-Tounissen. 

24 maart 1963; 

Anke Chri sti ene, dochter van 

de heer en mevrou•a Bohijn-Bark. 

26 maart 1963: 

Marian, dochter van 

de hcor en mevrouw Alkomade-Klinkonberg~ 

IH ~UWE APPARATUUR 

Audl ofrvquoncy spectromoter ( ~lessol s) 

li1on i tor,, met ,..p3 opnemer ( il roer) 

lopedantiebrug (v.üurik) 

lidmi ttanti obrug 

Spreker 

Onderwerp : 

Datum 

Spreker 

Onderwerp : 

Datum 

Spreker 

( v.Burik) 

KERNFYSISCH SE!illH/1RIUII 

J. B. v.d. Kool 
77 Het verval van Go 

3 april , 9. 30 uur. 

N. Hozowindus (Delft) 

De reactie 34s (p. ):!iel · 

24 april, 9.30 uur · 

P. de i,i t 

Ondarwerp: ~ulti-dlmcnsionale analyser 

Datum 8 mei, 9. 30 uur 

P1aats : kl efoc con egeza::il van hot Fy

sisch Laboratorium, Bijlhouworst raot 6, 

Ut recht. 



VA N D E P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G 

Ledenvergadering personeelsvereniging. 

Op donderdag 11 april zal de jaar! ijkse 
ledenvergadering gehouden worden op ka
mer l}8 in het Fysisch laboratorium. 
Aanvang 20.00 uur. Consumptie · IT.Ll. 

Notulen: 
1. opening voorzitter 
2. jaarverslag secretaris 
3. jaarverslag penningmeester 
4. verslag kasèommissl~ 
5. Bestuursverkiezing 'wegens aftr.eden 

van 2 bastuursl oden: de heren 
M. Koning en B. va~ Zijl {beide her
kiesbaar}. · 
Tegankandi daten kunnen gesteld 11orden 
voor 7 april '63, opgeven aan het be
stuur. 

6. Verkiezing 1 id kascommissie, wegens 
periodiek aftreden van een li~ In dit 
geval de heer P. Nel ema.\t, 

7. Plannen van het bestuur voor het 
nieu11e jaar. 
a} fietstocht naar het transitorium 
en terug via. het pannekoekenhuis 
Rhljnauwen, waar we v66r do terug
tocht eerst de in~endiga mens ver
sterken door het nuttigen van een 
fikse pannekoek. 
b) Een avondje naar de Schouwburg. 

Het bestuur van de personeelsvereniging 
zou het op prijs stellen als u op het u 
reeds uitgereikte formulier een oig6n 
plan, Idee, zoudt willen plaatsen. 9Jar
na i nl everon aan het bestuur v66r 7 
april, dan zullen dezo plannen besproken 
worden op de ledenvergadering van 11 
april 1963. · 
8. Rondvraag 
9. Sluiting. 

Namens het Bestuur 

B. van Zijl 

Fototentoonstel 11 ng 1963 

De fototentoonstelling-wedstrijd 1963 
zal in het najaar wordon gehouden. Er is 
voor de fotowedstrijd oen 1e en een 2e 
pr! js beschikbaar' gesteld, resp. van 
/ 10,- en/ 5,-. 
Voor de dia-liefhebbers zijn eveneens 2 
prijzen beschikbaar: een 1e van f 10,
en eon 2e van/ 5,-. 
De keuze van hot onderwerp is zowel voor 
de foto ·als voer de dia-wodstrijd vrij 

· formaat foto 1 j ·x 18 
maximaal 3 foto 1s per inzender 

dia's: max., stuks per inzender 
Op de dia-avond zullen dan zowel de fo
to's als de dia's Wûar de prijs op ge~ 
vallen Is, worden besproken. 
WI j wenson u van harte succes. 

namens het bestuur 
van de personeel svereni ging 

B. van Zijl 

KI averjas-avond 

Op maandag 8 april 1963,opgeven bij mej. 

van Hattum. Kamer 210. 

DankbetuiglngEn 

De personeelsveranlging ontving dankbe

tuigingen van Mevr. M. van Gaal en- v.d. 

rleort en de heer J. B. flouterse voor de 

ontvangen geschenken ter gelegenheid van 

hun huw el Ij k. 
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H E T f y s S CH LABORATOR U M 
----------------~----------------------------~--------------------------~-------------

Een blijmoedig vertelsel. Verteld door 
1 omand dl e eeröt om, en daarna vele ja
ren In dit gebouw vertoefde. 

Geboren op vrijdag 28 maart 1902 In 
"het' Twtj nst raat - nimmer sprak een be
woner van dit "magere eind" van flde1 

Twljnstraat - was do omgeving van het 
lab voor mij en mijn vriendjes het ide
ale speelterrein. · 
Zo omstreeks 1910 bestond het 1 ab echter 
alleen uit het westelijk doel. De oost
kant bevond zich zo ongeveer bij de 
schakel kamer, thans tekenkamer. Tal rijk 
zijn de gevechten rondom het gebouw, 
maar vooral om het fort, de woning waar
In toen do plantsoenmeester en thans de 
kunstschilder van Dokkum woont. 
Hier streed de jeugd van nhet 8 Twijn
straat en de Kl aasstaeg-{ Ni col aasst raat) 
tegen die van het Rozendaal of van de 
Kotfelostoeg (El igenstraat). 
Behalve deze oorlogen, moest er ook ge
strodon worden, toen de uitbreiding van 
het lab aan de orde kwam. 
Aan de oostkant stonden namelijk een 
aantal kleine hulsjes . waarvan de bewo
ners niet direct genegen waren te ver
trekken, al was de volksvijand Nol toen 
nog niet uitgevonden. In die hulsjes 
woonde onder meer •vrouw1 de Rulter,daar 
ga Ik u zo nog van vertel len. Eerst wi l 
ik het over anderen hebben. In die tijd, 
zo ongeveer In het begin van deze eeuw 
~as· Prof. Jul lus Hooyl eraar-Di recteur. 
Dezelfde Prof. Julius wiens vriendelijke 
gezicht, weorgogaven op eon schi l derij, 
~ovaal jaran de kleine col legezaal heeft 
Ingekeken. Naderhand regie voerend bij 
hot ' amateurtonee1, stond zijn f iguur mij 
altijd voor ogen wanneer or een profes
sor uitgebeeld moest worden. Veel kan ik 

van he111 nl et vert oll en. Zoveel kamers 
als er In de -loop der jaren in het lab 
verwekt zijn, die waar hij werkte, Is 
verdwenen. Deze bevond zich op de grond, 
~on het westelijk uiteinde der gang. 
Hot _opschrift LABORATORIU~ van de HOOG
LERAAR-DIRECTEUR maakte toen op mij die
pe Indruk. ianneer ge de deur waarop 
eertijds zich dit opschrift bevond mocht 
vinden, open deze dan niet, want thans 
bevind deze zich twee meter boven de 
grond, In de rulmto van de versnellings
buis. Een vermakelijk voorvol bij een 
der zeldzame bezoeken van Prof. Jul lus 
aan de werkplaats herinner ik mij. · 
Plotseling sprak hij mij toen aan, en 
bedankte mij zeer vriendelijk voor het 
aan hem, door mij gezonden kaartje. To
taal verbluft heb Ik toon maar wat ge
mompeld. Want ge moet weten dit betrof 
oen niouwjaarskaartje, waarvoor zijne 
hooggel eerde mij bedankte In de maand 
mol ! 
Veel bel angri j kor voor dl t verhaal, 1 s 
de figuur van de toon In het laboratori
um in1onende amanuensis . Ik geloof dat 
man mensen zoals deze umanuensis, de 
heer Fl1 brl, thans nl ot meer aant roft. 
Voor dat ik echter wat over hem vertel 
wilde Ik hier een opmerking maken. De 
l ezer - al of nlot vriendelijk - moet 
wet bedenken, dat de spreuk •andera 
tijden andaro zeden1 ook hier In gedach
te moot worden gehouden. Vele hier ver
haalde dingen en toestanden die thans 
als ontoelaatbaar, of hoc men het ook 
noemen wil, zouden gelden, waren toen 
aanvaardbaar of nauwelijks te laken. Men 
bedenke in di t opzicht maar eens het 
feit, dat het grote aantal vrouwen dat 
koning Sal omon bezat, slechts ver~eld 
wordt, om aan te tonen hoe rijk hij wel 



was, Maar keren wij terug naar onze heer 
Filbri. lang heb ik ~ezocht naar een 
woord of uitdrukking passens op hem. De
ze levensgenieter ~eze libertijn, wordt 
thans mogelijk het best betiteld als ik 
heg "een vlotte jongen" noem. Zijn fuam 
als zodanig was zo gevestigd, dat alla 
schilders van de firma Groep - die ver
zorgde toen al het schilderwerk - tege
lijk naar do Bijlhouwerstraat toe wilde~ 
Do dobbelstenen maakten dan uit wi e de 
gelukkigen waren. Begrijpelijk wordt dit 
als men weet op welke grandioze wijze 
zij ontvangen werden. Rijk voorzien van 
sigaren en wijn ontving grand seigneur 
Fllbrl ze In de bibliotheek. 
Onder het genot van deze goede gaven. 
werd dan over ell erlai 1 evenskwest!es, 
en tenslotte toch ook nog over het te 
doen staande werk gesproken. 
Eens ban Ik getroffen door iets', dat de 
gedachte bij ml j ·oprl ep dat ik deze man 
toch wel gaarne gekend zou hebben. 
Want gekènd heb ik hem niet, gezien wel, 
doordat Ik voor de heer Blom van de 
Ijzerhandel, weleens een hamer of een 
ander stuk gereedschap, tege,1 bel oning 
van een cent, naar het lab heb gebracht. 
~at mij zo trof was dit. Tussen oude 
rommel vond Ik een sigarenkistje van het 
formaat van 50 stuks. Het deksel van dit 
kistje was weggenomen en vervangen door 
eon schuifje.Eigenlijk meer eon raampje, 
waarin spijltjes van ijzerdraad in ~aren 
aangebracht. Boven aan dit schuifje was 
een soort timpaan gemaakt. Op doze tim
paan stonden dQ namen van de vijf 
werelddelen America en Afrlca (zoals u 
zl et met een c) geschreven. Terwijl op 
de zijkanten figuurtjes stondan,dle zon
dor enige twijfel als vrouwenfiguurtjes 
besci1revan konden · worden. Voorts was aan 
eon dar zijkanten nog een hengseltje 
aangebracht. Hot geheel maakte zo de in
druk van een wilde-beesten-wagon zoals 
man die vroeger op de ker~lssen zag.Weet 
u waarvoor dit godlond häd 7 

Hiarm~de gewapend ging de heer Fllbri 
zaterdags-morgens naar de mart (markt) 
om vogeltjes te kopen, de gekochte dier
tjes werden dan in dit circus naar huis 
vorvoerd. 
Deze uiting van humor, tekende voor mij 
deze man als een vent waarmee je graag 
eon keer uit vissen wil gaan. Wat, zoals 
u mogelijk weet, een vrij hoge waarde
ring is.Ik trof ook nog twoe oude degens 
aan. De punten hiervan voorzien van aan 
propje wattan,omwoeld m~t een doekje.Als 
amateur-kunstschilder gebruikte hij deze 
als steun voor zijn hand.~et het verhaal 
van een grote stunt wil Ik hetgeen Ik 
ovor hem schreef baoindigcn. 
Het was in die tijden gebruikelijk dat 
tijdens de collegos, da amanuensis op de 
eerste rij op •en hoekplaats zat. Oude 
foto1s nog aanwe,zig in het fysisch la
boratorium vertonen dan ook in het mld
den voor het gehoor de hoogleraar, ter
wl jl aan d.iens recht(jrzljda zich do, mat 
een woeldorlga haardos en grote knevel 
pronkende, heer Filbri bevindt. Op een 
morgen, ongeveer vijf minuten npdat het 
coll oga begonnen 11as, verwl j derde zich, 
zacht op de tonen lopende, de heer Fll -
brl uit de collegezaal. Na een half uur 
call age bemerkte de hoogleraar plotse
ll ng onder zijn gehoor -groto onrust► Er 
werd gelachen raat het gevolg, dat pro
fessor die geen grapje had gemaakt, zich 
bevreesd afvroeg of hij de oorzaak van 
daze hilariteit was. 
Haar rechts kijkend zag hi j echter wat 
er aan de hand was. 
Stelt u zich voor,de heer Filbri de col-
1 egezaal ver! atende, r.iot een haardos van 
jawelsto en oen knevel van hier tot gun
ter, zat daar doodgemoedereerd, zonder 
knevel en met een gladgeschoren sch;oel. 
Gewoonwag een totaal andere kerel. 
Heb .1 k teveel gezegd toen l,k zei dat men 
dergol I jke fl guren ni ot meer aantreft 7 

A.N. v. Straten 
-~-
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! ' 

Op 1 april was de verhuizing' èn nieuwe 
, 

inrichting van d,e blbl lothe~k 111 zoverre 

voltooid, dat deze na een sluiting van 
. 

bijna twee weken weer voor qe gebruiker 

kon worden opengesteld. 

In .de fleurige lichte ruimte die nu als 

bibliotheek· Ingericht is kan men de 
: ' • t , 

vroegere prac.tl cumzaal haast. niet meer 

herkennen. 

Er is heel wat gepu~zel d om de beschik-. 

bare ruimte 'zo goed mogelijk te benutten .. . 
en voldoende plankenruimte over te hou

den voor de te verwachten aanwas van het 

boekenbezit voor de jaren die ons nog 

van de Johannapol der schei den. 

De opstel 1 t ng van het bi b1 i.otheekbez,I t. 
heeft veel aan overzichtel'ljkheld gewon"' 

nen 11,at vooral tot uiting z,al komen ~an

neer overal opschriften aangebracht zul

len zi_jn. 

Alle tt'jdschriften zijn bij elkaar ge

plaatst In het achterste gedeelte van de 

zaal waar u ook de nieuwste afleveringen 

kunt vinden, terwijl onder de .draaibare 

hgborden van de tl jdschri ftenrckken een 
' ' 
aantal oudere nummers van de 1 opend11 

jaargangen aanwezig zijn. 

Er z.ijn nu l) r.uime zltpliiatsen beschlk

ba~r gekome~,.zodat degenen die een rus• 

tig plekje ·zoeken om te studeren of ver

slagen te m~ken thans hiervoor In de 

bibl i citheek terecht kunnen. All er modo

worki'ng wordt f ngeroepen om de sfeer l n 

de blbl l_qtheek zo rustig mogelijk te 

houdel) en onderlinge gesprekken zoveel 

mogelijk te beperken. 

U kunt de bi\:>liothQcarls vinden in hot 

eerste zijkamertje van de bibliotheek. 

Laat de rode kle~r van de deur voor u 

nl et de beteken! s· van stoplicht hebben • 

Gaarne zal van uw wensen kennis genomen 

worden en waar mogelijk zullen ze ver

vuld worden. 

Wat de aanschaf van nieuwe boeken be

treft: bi J.~a ,al 1.e pas-verschenen werken 

zijn geheel vrï'jbl ij vond van de baekhan-. . 
del ter inzage te verkrijgen. 

Het Is hier de plaats om al) en dl e mee

geWol pon hebben bij de totstandkoming 

van de nieuwe bib! lothook hiervoor har

tol l jk dank t e zegg~n. 

Alle gebruikers van de nieuwe biblio-
. . 

theek .worden ~i eri.n vele prettige en 

cr~atieve uren toegewenst. . 

L. \il, 8. Verbeek 
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Vs 

0120 

9322 

9323 

10262 

10332 

10513/4 

10516 

10517 

11040/5 

11290 

18376 

38190 

A A N ij I N S T E N V A N D E 8 1 B L 1 0 T H E E K 
------------------------------------------------------------

(inclusief F.O.M. en didactiek) 

Daudel, R., R.Lefebvre 
and C. Moser 

J~rgensen, C.K. 

RCN 

Pippard, A:B. 

Prigogino, 1. 

Endt, P. lt , and 
P.B. Smith (ods.) 

Gi bbs, R. C. , and 
K. Hay 

Sui ts, C. G. , and 
H.E. flay 

Pi aget, J., et 
B. 1 nhel der 

Quanturn cheoistry, methods and applications. 1st 
ed. 1959, repr. · · 

Absorptfon spectra and chemica] binding in com
plexes. 1962. 

0'lgri ppenl ijst kornonergi e 1 ~62. 

Elemonts of classica] thermodynamics for advan
ced students in physics., 1960. 

lntroduc'tion to thermodynamics of irreversible 
processes. 1961. 

Spectroscopy and relaxatlon at radl ofrequences; 
Xth Col I oquc Ampero 1961. 

Nucl aar roact I ons. Vol. 11. 1962. 

Huclear data tabl0s 1960. Pt. 1 en 2. Consis
tent set of 0- values. 1961. 

Nucl aar data tabl es 1960. Pt. 4. Short tabl es. 
1961. 

A directory to nuclear data tobulations. 1%8. 

The col lectod works of lrving·Lang~ulr: 
Pt.1. Low pressure phenornena. Pt.5.Plasma and 
oscill atl ons 
Pt.3. Thormfonic phenomena. Pt. 7. Protein 
structuros. 
Pt.4. Electrical discharge. Pt.9. Surface 
phonomena. 

Scientific research in British universlties and 
call eges. 1961-162. 

Prellmlnary photometric catalogue of fraunhofer 
l i nes 3164- 8770. 

Lo dáveloppement des quantitr.s physiquos chez 
11enfant; conservation et atomisme, 2e ed. t62. 
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38191 

42605 

47022 

54065 

Vs 

Ys 

0212 

6358 

8040 8 

Coulson, J.E. (ed.) 

Berg, K., G. Boes on 
J. van der LI nde ( eds. ·) 

Florkin, M., and 
E.H. Stotz (ods.) 

Meijer, P.H.E., and 
E. Bauer 

Pfnes, D. 

Pferot, J. 

I .A. E..A. 

Cagnet, M., M.Francon, 
un~ J.C. Thri crr 

Programmod learning and computer-based lnstruc
tion: conference on applicatlon of digltal com
puters to automated I nstructi on, October 1961. 162. 

Encycl opedl e van de mat'eria·l onk:ennls. Deel 1. A-6. 

American lnstltute of mining. Pyromotry. A sympo
sium held in Chicago, Sept. 1919. 

Comprehensive biochomistry, Vol.3. othods for 
the study of mol ocul os. 1962. 

Group thoory, the applfcatlon to quantum mechanics 
1962. 

The many-body probl om; a lecture nota and reprint 
volume. 1962. 

Russtsch-Nodorl ands woo,rdenbook. 1951. 

Research on controll ed thermonucloar fusion. 1962. 

Atl 3s optischer Erscheinungen. 1962. 

U I t d_ e 8 u i t e n g e 111 e s t o . n 
--------------------------------~------------------------------------------- -*-•---

Nieuwe practicum-proeven op de leldsewea 

Het Is allesbehalve oonvoudlg kort en 

kernachti 9 het doel van hot practl cum te 

omschrijven.Als ~eer een gooi naar doen 

dan verbeelden we ons geen ogenblik vol

ledig to zijn.We noomen slechts een aan

tal, in ons idee niet onbehngr'ijke, 

doelstellingen, die we trachten te rea

liseren. 

1. De studenten moeten leren omgaan met 

klassieke instrumenten zoals spectrosco-

pon, galvanometers, kathetometers, ml 

croskopen,normal e stroom-spanningsmeters 

met een matig aantal knoppen, enz. 

2. Ze moeten enkele meetmethoden leren 

konnen van bekende grootheden (weer

stand, stroomsterkte, versmelting, tijd, 

diverse grootheden uit de warmteleer), 

3. Ze moeten een oordeel leren vormen 

over do betrouwbaarheid van hun metingen 

en In staat zi jn dit oordeel In do ge

i jkte vorm In hun verslag te verwerken. 

4. Daar do studenten de fysische taal 



praktisch uitsluitend bij het maken van 

hun verslagen actl ef beoefenen, .moeten 

aan stijl en indeling scherpe etsen wor

den gesteld. 

~- Do practicanten moeton eon aantal on

derwerpen aan de hand van zelfgezochto 

of aanbevolen literatuur loran bestude

ren. In het verslag moeton ze de ge

bruikte literatuur op do corre_c~e wijze 

citeren. 

6. Het practicum is de plaa~s, waar ze 

voor vorschll lende voor hen onbokende 

grootheden (zoals veldgroothcden uit de 

elektriciteitsleer) concrete meetmetho

des leren kennen. Dl t goeft. ~on de zo 

broodnodige fysische achtorgrondskennis, 

die nodig Is voor een daarop aansluiton

do succosvolle abstractie en gonoraliea

tlè (tijdens de colleges). 

7. Ze mooten In kennis gebracht worden 

mot 20e eeuwse standaard- apparaten en 

-methodlekon, zoals buisvoltmetors,elek

tronenstraaloscilloscopen, toongenerato

ren, versterkers, P.S.A. 1s, dlv11rse 

halfgeleiders, mlcrogolfapparatuur, etc. 

Aan de hand van enkele voorbeelden wor

den enige doelstGllingen nader toege-

1 ichl, 

De groene student bezit geen noemens

waardige kennis over de bij de beschrlj-

ving van de rotatie van licha■en optre

dende grootheden, zoals hoekversnelling, 

■oment, traagheldsm011ent, enz. Daaroa 

wordt ervoor gezorgd:.dat iedere student 

tijdens zijn carrlëre glnstens êên proef 

krijgt waarbij hij met genoegdo bogrlp

pen kannls maakt. We hopen, dat de 

grootheden uit dit gebied evenzeer aet 

fysische ervaringen geladen worden als 

ovoreenko■stige translatlegrootheden. 

Proeven die mede ontworpan zijn ·o• 

nieuwe begrippen doorzichtig te Introdu

ceren hebben naast een ■eettechnlsch 

doel vooral eon dldaktlsche bodoellng.Za 

leggen de noodzakelijke fundamanten voor 

een verdere theoretische uitbouw. 

Tot deze klasse behoren ook.de proevenr 

■aarb!J de vier voldgrootheden {D,E,H ên 

B) direct gemeten worden. Deze zijn In 

verstandig gekozen omstandigheden (homo

gene velden in lucht) direct meetbaar, 

zodat E en 1u te berekenen zljn.Dlmen-·o o 
sles en eonheden volgen direct uit de 

gevolgde meetmethode. 

Veel voorkomende op vele gebledon toe

pasbare wiskundige godachteketens zoals 

D.V. van de eerste orde die e-machten 

tot oplossing hobben en do bekende D.V. 

van da tweede orde, die het gedrag.van 

een hanaonlsche oscillator beschrijft, 

.,, ., 



komen in verschillende fysische context 

aan de ordet zodat loder op enig gebied 

der natuurkunde met de betreffende wis-

kundige beschrijvingswijzen 

maakt. 

kennis 

Hieronder volgt dan oon reaks van proe-

ven; de met eon sterretje gemorkto zijn 

nog niet helemaal gereed. 

,x~ Be;aling van E uit metingen van do 
0 

geînfl uence~rdo 1 adi ngsdl chthei d D op 

een proefplaatje on van de kracht per 

eenheid van lading E in hetzelfde homo

gene el octri scha veld. 

2. Bepaling van E uit een ballisti-
.o 

scho meting van de lading op een van de 

platen van ~en luchtcondensator mat va

riabele plaatafstand en een spanningsmc

ti ng. 

3. Meting van de condonsatiowarmte van 

waterdamp bij 100° C. 

4. Moting van het mechanisch equivalent 

van de warmto-eenhoi d vol gans SchUrhol z. 

5. Bepal lng van to uit metingen van 8 

en H in oen homogeen mJgnetlsch veld. 

6. Meting van e/m voor het ol ektron door 

meting van de kromtestraal van een elek

tronenbundel waarvan de snelheid van le

der deeltje bekend is In een homogeen 

magnetisch veld (In tweevoud). 
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7. Proef over lnpedanties {vernieuwd) 

8. Modelproof over het verval van een 

radioactieve meter met z. g. o-m~cht bui

zen. Dit zi J n 1 ange ei 1 i ndorgl azen met 

een poreuze bodem, waar! n de vloei stof 

laminair stroomt. Daarvoor ls de ult

stroomsnel heid ovenradl g mat de vloei -

stofhoogt o. Er zijn buizen met verschil

lende filters naast of achter ol kaar te 

schakel en. 

9. Proeven met oen transistor. 

10. Proef over traagheidsmomonten {in 

vi orvoud). 

11x. Proef over trlll ingskringen. 

12x. Proof over bêta-spoctroscopio. 

13. El ekt roni sche meting van ti J dl nter

val l on (bij de al oude proef van ~ssman -

MUll er). 
X 14 • Proeven met mi crogol fapparatuur. 

Deze wordt uitgebouwd in de richting van 

een model - proef over i nterferentl e ver

schijnsel en (spleet• dubbele spl eot, 

zoneplaatt etc.). Ook wordt door eenvou

dige proeven de werking van het klystron 

mot remrooster onderzocht. Er wordt ook 

gezocht naar de ~ogelijkheld om de stu-

denton enkel~ impedantiemetingen in 

golfpljpon te laten verrichten. 

G.H. ;, 

Dr. B. K. 



U T D E YI E R K G R O E P E H 
--------.------------~---· .----------------------------------------------------------

llove Zustor Ursula 

~ijdbeens stond h!j, en speelde het spel 

met de horizon. Nu eens was die boven 

hem, dan weer, met een snelle duik, be

neden hem en trachtte daarbij zijn maag 

mee te ne■en. Maar dat mocht niet baten. 

W~nt hij dacht en dacht, en lette op 

niets anders dan zijn gedachten. Hij zag 

niet, dat de _aeeuwen het allang hadden 

opgegeven 0111 he• te vol gen. Hl j zag niet 

het verraderlijke, zurte, driehoekige 

zeiltje van ~e rugvin van een haai met 

hem meereizen. Hij zag niets van wat er 

om hem heen gebeurde. Want, nogmaals, 

hij dàcht. Een denkend mens is altijd 

indrukwekkend. En hij In het bijzonder, 

zoals hij daar, op de voorplecht van het 

schip,dan weer rijzend, dan ,eer dalend, 

stond. Stevig op belde benen, al waren 

die, naar men zegt, wat mager. Als een 

man uit ~6n stuk. Of liever, uit twee 
' stukken: hij ze 1f er zijn vl i ndernet, dat 

hij ~teeds bij zich had. Hij dhcht dus. 

Hij dacht aan een brlef,die hij geschre

ven had, en hij vroeg ztch af, wat zijn 

Zuster daar wel van zou zeggen.Hij stel

de zich voor, da~ sma,rt, verwondering 

en, ■lsschien, bewondering In haar zou

den opwellen. Maar het meest waarschljn-

11} ka was wel , dat zl j , 1 n traag gebaar, 

haar hoofd zou schudden, en denken: 
1Jongen, heb je wel een extra wolletje 

m~egenomenî• Nant z6 zijn mansen. Dik

wijls zien ze eerdor het kleine dan het 

grote. En hat was groot,wat hij geschre

ven had. Zo groot, dat, n4 nog verstan

d!go ouders _)jun kinderen van zol fs zeer 

jeugdige leeftijd reeds hiervan in ken

nl s stel 1 en. 

H~t begin, dan, van die brief, luidt als 

volgt: 

flLleve Zuster Ursula, 

Ik ga naar Amerika•. 

Waaron7 Omdat Amerika 1hat Groot Kapel

lenland" Is. 

Het Is ongetwijfeld overbodig u te zeg

gen,dat de auteur van daze brief Prikke

been heet. Maar 1fsschlen is het niet 

overbodig u te verta11en, waarom Prlkke

boen hJer herdacht wordt. Toch Is het 

niet moail Ijk te raden. lmciers, hff ging, 
-11-
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voor zover bekend~ als eerste naar 

Amerika, om daar Iets wetenschappelijks 

op het terrein van de biologie, name

lijk do vlinderkunde, te beoefenen. Meer 

algemeen gezegd, hij was de eerste, die 

een wetenschappelijk contact tussen de 

Oude en de Nieuwe lforeld legde. En wat 

Is daar al niet uit gegroeid. Bij voor

beeld Biofysica. Dat ging z6: 

In 193~ kwam een vertegenwoordiger 

van de Rockefeiler Foundation uit Ameri

ka naar Utrecht, en nodigde Professor 

Ornstein uit, om samen met een door hem 

aan te wi Jzon bioloog het directoraat op 

zich te namen van een door de Rockefel

lor Foundation to financieren ~erkgroep, 

dia onderzoek zou gaan verrichten op een 

gebied, dat tussen fysica en biologie 

1 i gt. Professor Ornstei n vond Professor 

Kl uyvor, als ml crobi ol oog, bere! d, als 

mede-directeur op te treden. Laten we da 

verdere organisatorische ontwikkelingen 

overslaan, maar alleen nog vermelden, 

dat, na eon tussenperiode, waarin 2.W.O. 

do subsi dl ëri ng van de werkgroep gel ei -

dolijk van do Rockefeller Foundati~n 

overnam, in 19~4 Biofysica overging naar 

do Universiteit. 

De onderwerpen, die bij Biofysica be

werkt worden, zijn nog steeds dezelfde 

als die, waarmee begonnen werd. Hot zijn 

er twee: fotosynthese en bioluminescen

ti e. Om met het laatste te beginnen: 

bi oluminescentie is het proces van licht 

uitstralen door levenda wezens. Hot is 

te zi en in het lichten van de zee, dat 

veroorzaakt wordt door een klein, een

cellig diertje, de "zeevonkn. Sommige 

schimmels stralen licht ult. Op een zo

meravond kan een vermolmd st uk hout op

lichten door zo'n schimmel, die erop 

groeit . De kop van een zoute haring, In 

een bakje met zoutoplossing, b.v. zeewa

ter, waar hij even bovenuit stookt, gaat 

ria ongeveer drie dagen licht goven. Dat 

komt, omdat er iïch 11 chtgovende bac

teri~n op ontwiKkelen. Al dit lichten is 

echter zwak. Het is nodig e~rst een tijd 

in het donkor te zitten, voordat het 

lichten waarneembaar wordt. Vuurvliegen, 

glimwormen en diapzoovissen kunnen een 

veol hel dardor il cht uitstralen. 

Voor al dit 1 i chten Is zuurstof nodig. 

Bloîualnescenti e is eon stofwissoliÄg~4 

proces. Dat wil leggen, dat er oen che

mische verbinding in dé lichtgevende cel 

met behulp van enzymen geoxydeerd wordt. 

Dat gebeurt In verschillende stappen, 

die f eder hun el gen tussenproduct 1 eva~ 

ren. En ergens In een dergelijk keten-



proces ontstaat een stof met een toveel 

aan energlo. Om in vaktermen te spreken: 

moleculen in aangeslagen toestand. ~en 

,aangasl agen mol ~cuul streeft er naar 

zijn overtollige energie zo spoedig mo

gelijk kwijt te raken. Het enige bijzon

dere van de lumlnescerende stof Is, dat 

de extra-energie vrijkomt In.de vorm van 

11 chtenergl e, 2n niet als warmte of 

nche~fsch~ff energie. Het gaat er nu om, 

deze stof t e Identificeren. Men dacht, 

en nam vrl j al gemeen aan" dat het, 1 n 

bacteri~n, een bepaalde verbinding was, 

die .zeer algemeen in oxydatie-roductlo 

processen een rol speelt. Maar ergens, 

naraeli j k bij da speet ral e s:imenstell lng 

van het ~ltgezondon licht, klopte Iets 

niet. h j. Dr. Tarpst ra deed onlangs een 

op dit gebied sensationele ontdekking, 

en Is nu een flink stuk op weg naar de 

oplossing v~n het probleem. De proeven 

worden gedaan met extracten van lichtge

vende bacteriän. De llchtlntenslteiten 

zijn zeer laag, en daarom moet gebruik 

worden gemaakt van een gekoelde fotomul

tlplier en een quantentellor. 

Wat het andere onderwerp, de fotosyn

the~e, betreft, geldt, dat dit In zeker 

opzicht het omgekeerde van biolumines

centl e Is. Bij fotosynthese wordt jul st 

11cht toegevoerd, en deze energie wordt 

benut, om hiermee gecompliceerde stoffen 

op te bouwen uit koolzuur en water. 

Daarbij ontsta~~ vrije zuurstof, althans 

bij nhogere plantenfl~ Zo Is d~ atmosfeer 

geworden, wat hij nu Is: nadembaar". De 

gecompliceerde, opgebouwdo stoffen, 

koolhydraten, eiwitten en vetten, vormen 

uiteindelijk de voeding van de gehele 

za~loglsche wereld. De groene plan! doet 

dus twee djngen: hij verschaft vo~dlngs

stoffen en vrije Zijurs1~f, waarmee door 

de levende wezens, . dezo stoffen weer 

kunnen worden yarbrand In do ademhaling 

tot kool zu~r. en water. Bij deze verbran

ding komt de energie vrij, die het orga~ 

nisme nodig heeft voor zijn levons.ver

ri chti ogen. 

Zuurstof Is. een vrjj aggressj ef ele

~ent, d.w.z., het ~eeft een groto affi

niteit ton opzichte van vo1 erl el el emen

ten en verbindingen, en gaat daar graag 

stevig aan vastzitten. Bij wijze va~ 

over-vereenvoudiging zou men kunnen zeg

gen, dat het zool lcht In de fotosynthese 

door de groene •planten gebru~kt wordt.' 

om zuurstof uit zijn stevige bindingen 

los te maken, terwijl biJ de ademhaling 

deze zuurstof weer storko bindingen aan

gaat . met_ de Ingewikkelde producten van 
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de fotosynthese, waarbij deze weer uit

een vallen in kleine, stabiele molecu

len. Maar, nogmaals, dit is con· over

vereenvoudigd beeld. 
. \ 

Er v311 en vers chi 11 ende aspecten van 

de fotosynthese te onderzoeken. 1 n de 

oorsh plaats do opname van kool zuur en 

afgifte van zuurstof door planten in het 

licht. Het gaat hier dus om oen gaswis

seling. Deze kan manometrisch bepaald 

worden in een z.g. \la·rburg apparaat. De 

T.D. bouwde een dergelijk, zeer fraai, 

apparaat -voor ons. Er bestaan ook andere 

desbetreffende methoden, b.v. een pola

rografischo. ldaar, liever dan hierop In 

te gaan, laten we enkele andere aspecten 

do revue passeren, 

Het licht moet geabsorbeerd worden, 

wil er i cts mee 11 gedaan" kunnen worden. 

Dat invangen van het licht gesèhiodt 

door het ubladgroen" of chlorópnyl. Doch 

deze kl eurstof moet op oen of andere 

wijze aan eon eiwit gebonden 'zijn om in 

de fotosynthese zijn functie te kunnen 

vervul] en. De hoer Bril onderzoekl de 

aard van deze chlotophyl-olwit com

pl xcn bij purperbacteric!n, waar het 

chl orophyl eon iets andere samenstel! i ng 

heeft dan bij hogere planten. Ook daar 

wordt echter een studie ve~richt nacir 

enkele eigenschappen van zul ke com

plexen. Hierbij werken twae studenten, 

de heren Fllght en van der Wal samen. 

IVat het Hcht eigent Ijk in oarste fo. 

stantie doet, is, zeer 111aarschrjnlijk, 

het 1 osmaken van een el eet ron uit het 

chl orophyl. Over het al gemeen kan men 

zeggen, dat electronen in atomen en mo

l eculen paarsgewijs voorkomen. Een elec

tron is drager van olectrische lading 

en draait tevens om zijn as. Hierdoor 

ontstJat een magnetisch m0111cnt. Daarvan 

blijkt niets bij een electronenpaar, 

want hun draairichting is zodanig, dat 

de magnetische momenten tegengesteld 

zijn, en dus a 1 kaar opheft en. l4aar ver

dwijnt ê6n van de partners van zo' n 

p~ar, dan kan eon •ongepaard electron~ 

achter blijven, waarvan het magnetisch 

moment niot wordt opgeheven. Men spreekt 

dan van paramagnetisme van een atoom of 

molecuul, dat in zo1n geval een "vrij 

radicaalu genoemd wordt. Omdat nu bij de 

fotosynthese als eerste proces waar

schijnlijk een electron wordt vrij ge

maakt, bestaat de kans, dat vrije r~dl

cal en gevonden kunnen worden. Inderdaad 

zijn deze in diverse laboratoria reeds 

aangetoond bij dit proces. Maar over hun 

ontstaan, aard en verval is he\ laatste 



woord nog 1 ang niet gezegd. Eén von de 

dingen, die dit ~oeilijk maakt, is de 

over hot algcccen bijzonder groto reac

tiviteit van radicalen. lilcesfal "1 oven• 

ze slechts zeer kort. Daaron ontwikkelde 

Ir. Sangster een techniek om de fotosyn

thaso rad! cal en zeer snel in te vriezen. 

Dit gebeurt door oen dunne straal van 

een suspensie van algen of chloroplasten 

w~arin radicalen door belichting gevormd 

worden, 1,iat kracht to 1 atan "botsen• met 

eon hioomaal zo dl kka straJl propaan, 

dio eet vloeibare stikstof tot -1 90° C 

gekoeld is. Zo ontstaat een ijs-gruis, 

~marln do rad! cal en hopol ijk lang genoeg 

stabi al blij ven 0111 onuerzocht to kunnen 

worden.Uot het oog op hot propacn-govaar 

staat deze koel -apparatuur opgesteld in 

do dependance ABC-straat.Vandaar kan het 

radicalon-bov.ittende ijsgruis in Dewar

vaten .naar de Bijl houwerstraat worden 

vcrvoord om to worden onderzocht. 

hi:it hot radicalon-ondorzoek zijn do 

heren Ir. Sangster en Verwar bezig. Hot 

zou te ver voeren,op dit onderzoek nader 

in fo gaan. All een zij vormcl d, dat het 

detectoren en Identificeren van radica-

1 on gcschl odt met een ,ui crogol fappara

tuur en ~crust op electronen-spln-reso

nanti e. 

Wanneer het. 1 i cht el ectronen vrij maakt 

uit chlorophyl, moeten deze tenslotte 

het gehol e .cheml sme van de fotosynthese 

In gang zotton. De moderne theorie 

sproekt van een ol ectron-stroom,éio 1 oopt 

via een reeks tttransporteurs" op zodani

ge aljze, dat in otappe1s enorgie vrij

komt, die in chcclsche bindingen, z.g. 

energie-rijke fosfaatblndfngen, wordt 

vost gel egJ, tarwi jl ui tel ndol ijk het 

chl orophyl woer een ol ectron opneemt. 

Daarnaast uordt een reducerend agens ge

vormd. De eerder ganocmdo opbouw van in

gewikkelde verbindingen uit koolzuur en 

water, kan men beschouwen als een reduc

tie van het koolzuur. Deze reductio Is 

een ketanproccs, dut rll zeggen, deze 

bestaat uit oen vrij lange reeks docl

processen. Op ten minste twee plaatsen 

moet anergie worden toogovoord, en hier

bij kunnen de energie-rijke fosfaatbln

dingen als lovornnciors dienst doen. Dit 

chomfsme wordt niet bij Biofysica onder

zocht: het is pure chemie. Wol wordt go

keken naar her •Jopen• van do door licht 

vrijgomaakto oloctronen. Dit fonomoon is 

mot ovonvoel recht als chemie te noemon. 

Maar hat ~ordt door Dr. Goodhoer met 

zul var fysische methoden op zeer origl

nol e· mani or onderzocht. l~amol ijk door r.ie-
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tin gen van luminescentie van chl orophyl 

In "natuurlijk" milieu, dat van te voren 

bol icht Is. Dit mag wonderlijk kl inkon, 

maar als wij evengoed konden zien als een 

in vloeibare lucht gokoelde fotomultl

pl i er mot een flinke versterker or ach

teraan, dan zouden 1110 zlen, dat groene 

planten 10 à 20 minuten na het uitdoen 

van de lamp, rood licht blijven uitstra-

1 en. 

Uit hot gedrag van dozo luminescentie 

na i nst ral en van vors chi 11 ende licht

soorten, kon Dr. Gocdhi3er niot all een do 

moderne hypothese, dat or ten minste 

twoo verschillende chlorophyl systemen 

moot en worden naangesl agcn" door 1 i cht, 

wil or volledige fotosynthese kunnen 

plJats vinden, bevestigen, maar hij kon 

d2aronbovon concluderen, dat or nog een 

derde reactie bij In hot spel moot zijn, 

die vemoedelijk op oen "~dorahalings•-

Sluiting Fysisch La~oratorium 

Van hot College van Curatoren Is hot na
volgende bericht binncngekonen. 

"In do artikelen 32a, 1ste lid van het 
A.R.A.R. en 30a 1ste l id van het A.0.8. 
werd bepaald dat do filinistor van Binnen-
1 andse Zaken in de 1:1aand januari voor 

systeem berust. 

Hiermee moge worden volstaan om u 

een oppervlakkige indruk te geven van 

hot werk, dat op biofysica gordt gedaan. 

Wanneer u iats speciaal mocht interes

seren, komt u dan vooral eens kijken. We 

zullen u graag onzo opstellingen laton 

zien, en u er meer van vertellen. Als we 

oen dergelijke uitnoJiging ook aan 

Prikkobocn hadden kunnen sturen, was hij 

misschien wel oons op bezoek gokomen. 

Hij zou dan mogelijk alles haarfijn uit

gelogd hebben 11lllen krijgen. En, wie 

weet, misschien had hij dan ook schrif

tol ijk verslag ervan aan zijn zuster 

willen uitbrengen. Waarschijnlijk zou 

het begin van dlo brief dan luiden: 

ntlovo Zuster Ursula, 

Dit doet Biofysica". 

J.D. Thomas 

het 1 opende kal enderjaar een dag kan 
aan~i)zen waarop de rijksdienst zal zijn 
gesl aten, 
Do li l ni star var BI nnenlandse Zaken heeft 
thans besl oton 27 december 1963 aan te 
wij,zcn als de dag waarop de rijksdienst 
zal zijn gesloten en waarop hot rij ks
porsoneel deswege ved of zal gen! eten 
voor zover het dienstbelang nl ot anders 
vorei stfl. 
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