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BIJ HET ÁFSCHEID VAN PROF.OR. H.C. BURGER. 

Het eerste 1Fylakra8wnulDLil8r in het nieuwe academische jaar, verschijnt op de dag dat 

Prof .Dr. H.C. Burger. zijn afsc~ei dscoll,ege geeft. 

Meer dan 40 jaar heeft Professor Burger de wetenschap en het onderwijs, de universiteit 

en het laboratorium, de natuurkunde en de fysici met zij~ krl~isch .wetenschappelijke geest 

gediend. 

Aan de l nvl oed van deze geest heeft het Fysisch Laboratorl ura zeer veel te danken; zowel 

wat b_etreft de onderzo.eki ngen: van galvanometer tot vectorcardl agraaf, als wat betreft 

de mensen: van jun.iores tot hoogleraren. 

Ons aller wens Is dat Professor Burger nog vele jaren i~ goed~ gezo~dheid de ontwikke

ling In de Medische Fysica van zeer nabij mag meemaken. . ~ . ~ 
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Professor Burger, 

Het I; met schroom dat Ik hler ook even 

het woord tot u richt. Schroom wel om 

drie redenen: 

1. 1 k voel mij natuurlijk slechts een sur

rogaat voor mijn man, die hier met zoveel 

meer recht tot u zou hebben kunnen spre

ken: uw jarenlange . samenwerking en 

langere vriendschap. U zult nu •~t ~ijn 

meer beperkte herinneringen genoegen 

moeten nemen. 

2, Ik denk aan uw zo vaak geforauleerde 

uitspraak: 
1het komt er niet op aan of de gever een 

cadeau leuk vindt, maar het moet naar de 

smaak van de ontvanger zgn•.Vandaag bent 

u toch gr.otendëel; de .ontvanger en Ik 

realiseer mij zeer goed dat een afscheid 

In deze vorm eigenlijk niet In uw lijn 

ligt. En toch sta Ik hier. Vergeef mij 

daze Inconsequentie t 

J. Het is mij ook bekend dat u voor uw 

gevoel u, vooroorl ogse, d. l. vlll>r-me

dl sch-fysi sche werk, geheel ontgroeid 

bent. Zal Ik er dan toch over spreken 7 

Het 1 ijkt mij daarom bat er daar nl et dl ep 

op In te moeten gaan vandaag, maar ik 

wil de meer kijken naar uw persoonl ljke 
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eigenschappen zoals deze zowel op het 

gebied der experimentele optische fysica 

vroeger als op dat der medische fysica 

nu naar voren treden. 

Zo Iemand nadero gegevens over uw vroe• 

gere werk wil weten, dan •oge ik hier 

verwf j zen o.a. naar het j ubil eu111boekj e 

van prof._ Ornstel n aan gebod en in 1933, 

waar men reeds ~9 publicaties van uw 

hand of 11et uw medewerking ver11el d vindt. 

Als ik terug mag gaan tot de kenntsma• 

klng van mijn man en u (1911) dan demon

streert dfe direct 66n uwer karakteris

ti eke eigenschappen: de kennismaking be

gon op uw eerst e practicummiddag als 

student,zijn eerste middag als assistent. 

Prompt vroeg u hBtu f9ts over een proef, 

zijn uitleg bevredigde u niet en dus kwa~ 

er een st evl g dobat. Dat I s het wat ik

ze 1 f ook als oudste herinnering aan u en 

Ik mag wel zeggen aan u belde heb; 

1. Uw uiterst kriti sche geest. 

Twee voorbeelden ervan zou ik willen 

memoreren: als student, pas op het lab. 

werkende en dus In het begin van de tijd 

dat men ook col 1 oqul a moest houden, 

vreesden wij uw rake opmerkingen zeer. 



Vol ganda voorbaal d: als da grote fot_ose

ter op vrudag door Burger an van Cittert .· . ' . 

afgeschreven •a~, probee~de aenfg onzer 

de ~ndere te. krijgen, alleen 011 julli_e 

kostelijke debatten, waar •U ook van kon~ 
~ ' -

den l~ren hoe_krftisch ,men ogensch9nlijk 

simpele . waarnlllll!ngen moest bekijken 1 

z~ Uri .. sy"ste■atische manier van. werken 

kwam zeer sta~ uit, . zowel In de weekln

daling: met: prof. Ornstain (wiens eerste 

promovendus u was) op dinsdag en donder-.. ' . 
~ag, met mijn man op yru~ag,en met prof. 

Moll op 11.a~ndag, woensdag en zaterdag 

aan welke Indeling niet alhen nooit ge

j~rnd m9c~t •~rd~n, . ■aar ook .•~ren In 

elk dozer sterk verschil) ende samen■er-. . 

kfngen steeds alle handgrepen verdeeld: 

i~der •I~\ precies wat ~e ander zou doen 

geen nodeloos woprd of _nodaloze hand

greep 1 

3. Uw Instrumentaal inzich~ kwam het 

1113est naar voren bij het ,ark. lilet_ prof. 

hlo]l, grote~deel s 1 ~ Huls ter ~el de ge

daan. Hoeveel f nstrum~nten zijn niet het . . . . . 
resultaat van deze samenwerking, niet .. . . ~ . 

varg~~ende ~oe~eel modellen aan een in-

strument vo~raf 9ingen. Toch klaagde u . . . . 
herhaaldelijk dat u geen handje aan uw . ' . . . . 

n~us _ of een opg op een stee~tje had 1 

Ondanks dit gemis is er zeer veel tot 

. stand gekomen 1 Ik denk nu. ook aan . de 

sam~nw~rking met ~e firma Kipp~ sp~~i~al 

met .d~ h_ea.r Ank~r~•i t, eyeneens b.v. aan 

de GUrnergrad-exp~ditle~ 

4 •. Helderheid en ~enyoud. van de~kenr zo

ivel bij opzet van lnstM111entarium als. fn 

betoogtrant, een eigenschap yolkomen 

voortvloeiend uft de lnshll:ing ~a!l u■ 

hele wezen, zijn ook kenaerkend. Kleefwas 

en punaises ware11 z~er belangrijke hulp

•i.ddel en., .oQk bij prec,i slewerk 111et _eche

l on ·en andere .i:nterferentl.eappa_ratuur. 

lle .opkomst der quant ltat i ave speet raal

anal yse, experf 1u;mteel voor een bel an 9-

. rijk deel In Utrecht. t.o~ stand geko_l!len, 

~rof.ileerde Immers van do bou~ van gal

vano.meters en fotometer .door Pro~. Moll 

en u, eveni!l.~ de onhikkelin9 van de 

uiterst gevoel i ge yacuu11thermo•al_ e~en

t on, de verstuivingsmethode om t~élf!~er• 

zwakk~rs te maken, enz. ~nz. Dl t .hele 

co1plex was toen reeds v~,ledig tea1-

1ork, al was dat woord toen nqg niet ln 

de mode. Het team, meest ~wee aan -~wee 

werkende besto!ld uit Orns~eln, Moll, 

Burger en van Cittert. Ook de theorie 

werd niet ve~eten, Ik denk bv. ~an de 

11ultip] et regel van Dorgel o en u, en het 

boek 1Objektlve.Spektralphotometrie1 van 

Ornsteln, lllo.11 e~ u (1932). 
-3-



5. Uw belangstelling voor het Onderwijs. 

. L.O.: uw eigen kinderen zond a prompt 

naa.r. de toen nog l}ehmaal niet zo ge

brut kel ij ke Montessorischool. · 

M.O.: Als cu:-ator van het Bil.thov.ens 

Lyceum probeerde u vernieuwingen In te 

voeren. Dat het resultaat van uw plannen 

lang niet alti j.d groot was 1 ag bes 11 st 

niet aan .u 1 

Ook denk Ik hier aan het boekje: •voor

lopige beschrijvingen van :sen·vijftlgtal 

natuurkundf ge l earl i.ngenproeven• voor 

het V.H.M.O., in opdracht van de N.N. V. 

opgesteld door Rei ndersma, Denl er van 

der Gon, Mi nnaert • Zemi ka en u in 1929. 

En dan te bedenken dat c,p vele V .H.1!1.0. -

schol en In 1963 nog geen natuurkunde 

practicum gegeven wordt 111 

· H.O.: DU slechte .tentamenresultaten werd 

uiterst systematisch nagegaan, of de op

gaven soms te moeilijk waren (dat ze te 

makkelijk -waren heeft nooit Iemand kunnen 

constateren) en hoe men de studenten dan 

hel pen kon • 

. Veel sterker voorbeeld: toen prof. l!loll 

In 1937 plotseling wegbezuinigd was, 

heeft u zUn colleges, tentamina en prac

tl ca maar 11 efst geheel gratis waargeno

men van 1937 tot 191t6 ! Dit sterk tegen 

het advies van mijn man in, die zei: laat 
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'de zaak maar spaak lopen; dan gaan de 

studenten protesteren en moet het Rfjk . 

11el · wat doen. ~aar dat zou zeker Uj d 

kosten en u· vond dat niet verantwoord 

tegenover dl e studenteng,m;rath ! 

ffok uw assistenten · mochten profiteren 

van uw belangstelling voor hun opleiding: 

Ik herinner mij uit mUn eigen tljd, assi

sterende op het medisch pract i cum, dat u 

pl otsel I ng op een middag zei: geeft u nu 

maar voorcollege. Dat was toen nog ge

heel ongebruikel IJk, u overviel mlJ ermee, 

ik was dus Inwendig grondig boos, deed 

het natuurl Uk en zag wol degel IJk het nut 

ervan in, je hel dar te moeten 1 eren uit:. 

drukken. 

s2 genoot eveneens uw belangstelling. In 

de beginjaren ervan organiseerden wij 

veel excursies, waarbl j steeds enkele 

personen uit de lab.-staf als gast mee

gevraagd werden. U was ook meermalen de 

gast ·van s2 en waardeerde het dat wij als 

el genwljze jonge candi daten daar nooit de 

leiding van de la6.-staf aanvaarden. 

Zelfs kwam u, mede onder drang van uw 

vrouw, toen op de jaarlijkse feest avonden 

van s2, een soort feest waar u in wezen 

niets voor voelt, maar die u gewillig 

onderging, omdat de studenten dat· nu 

eenmaal vroegen en er dus blijkbaar op 



gesteld waren. 

Bij het begin der oorlogsjaren-kwam u• 

liefde voor de medische fysica ·op, waar

ovor een ander op bekwamer wijze kan 

spreken. Toch denk ik nog even aan het 

begin ervan: samen met mijn man het on

derzoek over bl oedstol 1 ing. lilede dank ·zu 

de onmogeiijkheid toen om enig ingewik

keld i nst rumentari um te beaacht I gen, met 

het doodsimpele kantelingsmechanfsme ·ge

daan. 

Naast het vak • heeft iedereen 9el ukki g 

ook nog andere belangstelling: bij u 

heeft zich .dat-alt1Jd geuit in een liefde 

voor en dus kennis van de natuur; u, 
pl antankenni s -is en was verrukkelijk 

groot. Zeil en hoorde aertuds ook tot §~n 

uwer geliefde ontspanningen en verder 

denk ik aan de fiéts, nog steeds gebe

zigd voor uw dagelijkse tóchtèn naar en 

van hef 1 ab. ~ie doet · dat ·nog op 70-j a

ri ge hefU j d 1 · En zodr'a het éen modi e 

avond of zondag Is, nog een eind de bos

sen in 1 

Ik wil niet ·eindigen ·zonder ~~n van 'uw 

meest kerakteri stf eke eigenschappen als 

mens te noemen - uw trouw aan een een

maal gesl olen vrl endschap; Dl e heeft" ons 

gezin wel zeer ondervonden en ik dank jou 

en je gezl n voor al 1 e vrl endschap aan 

ons drieän gegeven. Ik hoef er hier toch 

niet dieper op in te gaan. Han en Ik re

kenen erop dat je bezoeken even t roulil 

blij ven als tot nu toe. 

Mevrouw 'J. G. van Cittert-Eymers 
. . ~----. -----------------~-------~-------------------------------------------------------

PROFESSl>R BU~R 70 JAAR 

De omzwaai van Prof.Dr. ·H. C. Burger van 

da beoefening van de zuivere natuurkunde 

naar de ontwikkeling van de medische fy

sica kreeg vlak voor de tweede wereld• 

oorl og haar vol 1 edi g beslag. Het bogl n 

valt in een veel eerder stadium. Na het 

behalen van het einddiploma van da mid

delbare school kwam dè voor hem moeilijke 

beslissing of zijn studierichting aan de 

universiteit wis- en natuurkunde dän wel 
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geneeskunde zou zun. Het werd de eerste, 

terwUl zun onkele jaren jongere broer de 

heede koos. Door het vela contact tus

sen balde broers H.C. en G.C.E. Burger 

groeide de belangstelling van, da oudste 

in de medische problematiek. Hot onder

IV ijs aan de eerste jaars medi scha, vete

rlnal re sn tandheelkundige studenten, .. . 

. aanvanke1 ijk van zul ver fysi scha aard en 

bedoeld als aanvulling op de stof behan

deld op de 11i ddel bare school, werd 1 an g

zamerhand meer gericht op de betreffende 
' 

studierichtingen voor de studenten en 

vMd zijn reflectie in Dr. Burgers keuze 

van onderwerpen. Een voorbeeld hiervan 

· isde ontwikkeling (samen met Dr. van 

Cl ttert) van een methodl ek 0111 de vi sco

siteit van bloed tij dans hot stoll i ngs

proces te 11eten (1944). 

De beslissing van Dr. H.C. Burger zich 

geheel aan onderzoek t e wijden In de 

richting die thans medische fysica heet, 

vond plaats In 1938 naar aanlei~lng v~n 

een vraag van zun broer betreffende vec

torcardi ografi e. Dr. van Mi laan gl ng met. 

deze richtingsvera~dering ■ee en in fel

te was nu de eerste universitaire afde

ling 111edi scha fysl ca in Europa op stapel 

gezet, waarin vectorcardiografie een 

hoofdrol zou spel en. De stormachtige 
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ontwikkeling van de medische fysica In 

de Y. S. tij dans de tweede wereldoorlog -

wel gekarakteriseerd door te zeggen dat 

het aantal gebouwen gewijd aan dit spe

cl al Isme In 1945 even groot was als hot 

aantal onderzoekers in 1940 - werkte 

sterk stl ■ul orend en de afdeling In 

Utrecht begon een snelle uitbreldi ng,die 

in 1950 leidde tot de creatie van een 

bijzondere 1 eerstoel in de modische fysl-

-ca. De .buzondere 1 eerstoel werd het vol -

gende jaar omgezet In een gewone in de 

wis- en natuurkunde en een buitengewone 

In de genoeskunde, bel de bezet door 

Prof. H.C. Burger. 

De activiteit In de afdeling, aanvanke

lijk In hoofdzaak geconcentreerd op vec

ton:ardiografle, ontplooide zich op een 

bfèder gebied waarin de studie van de 

bl oedsomloop voor de mens een centrale 

positi e behi eld. Het onderzoek van de 

el ectri scha hartwerking werd uitgebreid 

met die van de mechanische (buv. pols

golf, plethysmografie, bloeddruk■etlng, 

slagvolu11Je11eti.11g., .vaattonaçi, ballisto

cardl ograf Ie). Dat dit met zoveel ;succes 

geschiedde is te danken aan het vermogen 

van Professor Burger zich in te leven in 

de vraagstelling zoals die van medische 

zijde naar voren komt en niet alleen te 



doorzien wat, maar ook hoe van fysische 

kant bijgedragen kan worden bij het kwan

titatief doorzien van de geste1qe pro

bl amen. 

Andere onderwerpen van studie, soms zij

delings of helemaal geen vor~and houdend 

met de circulatie zijn bijvoorbeeld per

cussie, aerodynamica van do long,_ huid

temperatuur en de uitbreiding van het 

fysl se.he begrl p arbel d tot e9n. physl o1 o

gi sch bruikbaar begrip. 

Het fysische werk op fysiologisch en 

klinisch gebied gedaan onder leiding van 

Prof.t3urgar heeft ham eon leidende posi

tie bezorgd op natlonaa1 en internatio

naal niveau. Hij was vele jaren enthousi

ast voorzitter van de Stic~tlng voor 

BI ophysi ca en . entameerde bi ~n~n deze

stl chti ng vele discussiegroepen over 

speciale onderworpen. Gedurende lange 

tijd was hµ ~ctl~f bes~uurslld van de Ge

zondheidsorganisatie T.N.O. en droeg 

hierin bij tot de totstandkoming van het 

llledisch Fysisch Instituut T.N.O., dat 

enke1 e jaren gel eden In Utrecht geves

tigd word. Professor Burger organiseerde 

enkele Internationale congressen me\ een 

kleine groep gesel acteerde deel nemers 

(
0mons~~r.c~n~resse~~-h~boen In zijn ogen 

een heel klein nuttl g effect) en was 

sect I avoorzltter bij vele andere~ 

De Utrechtse- afdeling raediscbe ·. fysica 

heeft als model gediend voor andere uni

versiteiten die dergelijke afdalingen 

hebben opgericht of dit binnenkort zul~ 

1 en doen. Jongeren door hem op gelald 

hebben posities gekregen in zl~konhul

zen; enkelo hiervan leldon medisch fy

sisch of blophysl-sch geornnteerde afde-

11 ngen. 

Het werk van Prof.Burger samen met ~nka

le madlcl op kleine schaal begonnen, is 

intussen uitgegroeid tot oen nieuwe 

richting van wotenschap die talrtJka be

oofenaars vindt en oude faculteitsgren

zen op al I erlei plaatsen overschrijdt. 

Professor Burgers acticiteit heeft ertoe 

geleid dat da utrechtse Universiteit de 

eorste zal zun waar de fysische denk•Uze 

en methodiek aan de medische, veteri

naire en tandheelkundige studenten on• 

denezen zal ,orden gedur811de hun gehol e 

studie In plaats van alleen In het eer

ste jaar. 

A. Noordergraaf 
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p E R s 0 

~~~iL~~~ 
De hoor a. van Zijl, ~loop 16 jul I j.1. 

zijn 25-jarig ambtsjubileum hoeft govlerd 

zal op· 4- . oktober a.s. te lt uur in het 

Fysl_sch Laboratorium gehuldigd worden. 

Bonoemingon .. -----------
BIJ Koni nkl ljk Boslul t van 22 augustus 1 63 

nr. 35 Is benoemd Dr. N.A. Bouman tot 

gewoon hoogleraar In de faculteit der 

wiskunde on natuurwot~nschappen aan de 

Rlj~suniverslteit te Utrecht om onderwijs 

te geven in de Fysica van de Mens. 

BU Koof nk l 1jk. Bes 1 uit van 22 augustus 1 6 3 

nr. 36 Is ben~emd Dr. G.A. W. Rutgors tot 

gewoon . hoogleraar In de facul telt dar 

wlskund~ en natuurwetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit to Utrecht om onderwijs 

t~ geven In de Technische Natuurkunde. 

Wij heten_ Prof. Bouman en Pr.of. Rut gers 

harte~ Ijk 11101 kom in onze 1 abor~torl um-ge

moenschap. 

Bavorderi ngen 

Dr. C. van der Leun, wetenschappelijk me

dewerker bij de werkgroep K V, 1 s met In-
-8 -
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gang van 1 juni j.l. bevorderd tot ad

j unct-werkgroepl el der van deze werkgroep 

De heer L.W.B. Verbeek Is bevorderd van 

bi bl I otheekbeambta tot b.i bl i otheekambte

naar A. 

Da he.er J. H. Hose111ans Is bevorderd. van 

technisch bedi end~ C tot rijksambtenaar D 

De heer R. Oudenalder Is van laerlfngbe

dl ende bevorderd tot rijksambtenaar F. 

Niauwe Staf- en Personeelsleden 

De heer J.J.M. Labout Is met Ingang v.an 

1 juni j.l . als candldaat-assistent aan

gesteld bij do werkgroep Radl obi ofysl ca 

in dienst van de St ichting Scheikundig 

Onderzoek In Nodel'land (Z.W.O.). De heer 

Labout is werkzaam op het Van 1t Hoff 

Laboratorl uo. 

De heer G.A.P. Engelbartink Is met in

gang van 1 september aanges.tel d _als 

F. O. M.-medowerker op studietoelage bij 

de Werkgroep Kernfysica (kamer 118) 

Per 1 septelilber is bij da lîerkgroep FOM-



VS U Il als radiomonteur aangesteld de 

heor F.J.fil. 11/ollenberg hr assistentie 

de werkgroop fluctuaUeurschijnselen, 

(med.Fys.lnstltuut T.H.O., Da Costakade) 

/ilet ingang van 12 augustus Is als 

schoonmaakster tewerk gesteld Mej .J. H. W. 

van Tessel (Kamer 213). 

De heer À, Terhaar is met ingang van 

1 september aangesteld als 1 eerll ng

techni cus ter op1ef dl ng voor het Bemetel 

dlpl oma lnstrumentmaken (Kamer 102). 

Gasten 

Who Is 111ho In K V 7 

Cl v. 1 ng. L. fri ksson van het Nobel i nst i

tuut in Stockholm waar hij.zich toelegt 

op het ~eten van korte lavensduren 

( 10-B sec) heeft in zt j n korte verbl Uf 

in Utrecht (twee maanden) een uitgebreid 
33 3t onderzoek van de. S(p,y) Cl reactie.op 

gang gebracht. 

D~ G.a. Vinglani {Nino). Daze minzame 

Napolitaan herkenbaar aan .de zuidelijke 

zwier waarmee hij zijn gebrekkige Engels 

met een perfecte gebarentaal, completeert 

behoeft nauwelijks een verdere introduc

tie. HU bestudeert In Utrecht {p,~) re-

acties op cal ei uml sotopen. 

Á.M. de Boer. Technisch assistent van 

prof. P.B. Smith (Groningen). Zijn ver

bl ljf alhi er hangt samen met een uitwis

selingsprogram waarbij technici uit Gro

ningen en Utrecht ervaring met elkaars 

van de Graaft generator opdoen. Voorlo

pig valt de vergeliJking nog In het voór

deel van de Utrechtse generator uit. 

Vertrokken Staf en Personeel 

De assistent bij het practicum Vacuumfy

slca, da heer F.M. Vervoordendonk, heeft 

op 1 september j.1. het laboràtorium 

verl at an 0111 als I era ar in dienst te t re

den bij het Middelbaar Onderwijs te.Ste

vensbeek ( N. ar: ) 

De heer D. C. K. Kal, leer] i ng-techni cus 

ter opleiding voor het 8emete1-diploma 

1 nstrumentmaken, ·1 s op . 2o"j uli J .1. 1 n 

dienst getreden bij de firma Remlngton

Rand te Utrecht. 

De volontair-amanuensis R.W. Schmelter 

(werkplaats Barak leldseweg) hêeft per 

1 sept~mber ~ntslag genome~ om als lood

gieter In dienst te'treden bij de firma 

Boshuls te De Bilt. 
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Nakandl daten 

De navolgen de nakandi daten Zijn na 1 juli 

begonnen mal experl mentaal werk in het 

Fysisch Laborat orium. 

- J.H.C. van Banning 

Wittevrouwenstraat 1, Utrecht 

( vac. fysl ca) . 

- P.J.M. Thomeer 

Kruisstraat 66, Utrecht 

( vac. fysica] 

- H. Wall inga 

Rijnlaan 78 bis, Utrecht 

(vac.fysica) 

- R.J. de Melj ar 

Bemuurde Waard i.Z. 7, Utrecht 

( el ectroni ca J 

Militaire Dienst 

De Heer Drs. A.M.J. van Hout, assistent 

bij het hoofdvakpractl cum, heeft op 20 

juni het laborat0riu111 verlaten om zijn 

mi lital re dienstplicht te vervullen. 

Drs. UJ. Zandst ra, met. ambt en aar bij de 

afdeling Didactiek, is voor de periode 9 

september - 12 oktober opgeroepen om zijn 

10-

militaire dienstplicht voor herhal ings

oefeningen t e vervullen. 

De heer H. M. van Zoest ·· ( takánaar bij de 

ni euwbouw-voorberei di°ng In · de A.B. C.

straat) Is eveneens opgeroepen voor her

halingsoefeningen voor de periode 23 

september - 12 oktober 1963. 

~~~~!Jk 
De heer Drs. F.Bosman is op 10 juli 1963 

l n het huwel Uk getreden met Moj. D. 8. Yer

boom. 

Op 15 juli is Drs. 111.C. T. Raaijmakers In 

het huwelijk getreden met Mej.N.Swlnkels. 

De· heer Drs. H.J. van Ark ( vac. fysl ca) ·Is 

op 19 juli j.l. In het huliel ijk getreden 

111et h j. lil. G. van der Schans. 

De heer H.M. Meu1 dijk (K. 220) is op 28 

juli gehuwd met Mej. N.A. Bottenberg. 

De heer F.M. Vervoordeldonk is op 10 

augustus i ri hef huwe1 ijk getreden met 

Mej. A. Steenbri nk. 

Dé heer S.G.C. Markering Is op 23 augus-



tus j .1. in het hunl l}k gat reden aet llej, 

Krans. 

De hoer H. Nij huis (K. 418) l s cp 7 sJJp

tamber j .1. in het huwe1ij k getreden met 

~ej. L. ~eernlnk. 

De heer M. A. van LI th ( K. 208) is voor

nemens op 27 september 1963 In het huwe-

1 ijk te treden met Mej_. M.N. H. Hamaker. 

Blij de_ Gobeurtenl ssen 

16 juli 1963: 

Johannes 

de heer en mevrouw Zij1stra. 

17 juli 1963: 

Eleonora Barbara, 

zoon van 

dochter van 

de heer en mevouw Hooyman-Boosman. 

15 augustus 1963: 

Hendrik Lambrecht, zoon van 

de heer en mevrouw Bouwkoegt-Sptlkerboer. 

16 augustus 1963: 

Änneml eke dochter van 

de heer en mevrouw van Burik-van de .Bilt 

27 augustus 1963: 

Erik, zoon van 

de heer en mevrouw Vrlens7van Douwen. 

~!e!~!~'.! 
De heer H. 111. van Rl j n ( K. 208) heeft In 

juni het diploma beijaald van de Handels

avondschool met 3-jarige cursus. 

De heren . .J. Brouwers, H.L. Kerkpov~n, lt 

Lager.rey en J. W. de Ruyter zijn in jul 1 

geslaagd voor het diploma Bemetel-ln

strumentmaken. 

Onze harte1 ijke gelukwensen voor allen. 

Ereciedail 1 es van Bemetel -opl el dl ng. 
----~-----------------------------
Op 11 september werden In het gebouw van 

Kunsten en "etenschappen diploma's uit

gereikt aan 150 leerlingen van de ver

schillende Bemetel-opleidingen uit 

Utrecht en omgeving; volgens gewoonte 

werden aan de beste leerlingen ereme

dai 11 es toegekend. 

Bij deze uitreiking was uniek dat van de 

6 medailles die beschikbaar waren. er 3 

gegeven werden aan leerlingen van de in

strumentmakersopleiding van het Fysisch 

Laboratorl um ! 
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Zo werd aan de heer J. W. de Ruyter d-e 

br0'1zen legpenning en aan de hoer H.L. 

Kerk/loven de zilveren legpenning van de 

ncontactcommissie der Utrechtse lndus

tdo1 uitgereikt, terwijl de hoer F.H.R. 

!leyer da eropënning van de Part-nmo 

school Hongevel dstraat ontvl ng, 

Hul de aan de ui tvorkorenen en aan da 

loidors van de technische dionst en de 

111o'rkp 1 aats voor· hun ent hou si asme bij de 

opl ei dl ng. 

H. W. 

Binnenkort zal .In Fylakrä . Iets vertol d 

worden over het Be~etel-leerl ingenstel

sel. · 

Red. 

VAN DE PERSO rt EELSV EREN IGING 

~~!~i~~!~~~~!~!~t~9---~~---!~!~!~~~!:!!~ 
In Fylakra van april 1963 is roods oo-

sproken· over de foto-tentoonstel lino en 

fotowedstrijd 1963. 

Voor de fotowedstrijd is een 1e en 2e 

prijs beschikbaar gesteld n.m. 

1e f. 10,-

2e f. 5,-

Voor de dialiofhebbers zijn eveneens twee 

prijzen beschikbaar: 

1e f. 10,-

2e f. 5,-

De keuze van het onderwerp is zowel voor 

de foto- als voor de d'iawedstrijd vrij. 

formaat foto 13 x 18 

Max. 3 foto1 s per inzender, dia1s max. 

12-

5 stuks per inzender. Hot ligt in de be

doeling om deze wedstrijd en tontoonstel

ling te houden eind oktober. 

In de volgende fylakra zullen nadere ge

gevens hierover bekend gemaakt worden. 

Het best uur. 

Kaartavond 

Op vrijdag 20 september zal door de per

soneelsvereniging een kaartavond worden 

georganiseerd in de kleine collegezaal 

van het fysisch Laboratorium. om 8 uur. 

Men kan zich hiervoor opgeven bij Mej. 

H~C. van Hattum, toestel 12. 



M E D E D E L I N G E N 

Voor geîoterossoerden in optische aange• 
1 egenheden zal op 18 oktober a.s. door 
Dr.~. Margoshes van het National Bureau 
of Standards te· liashi.ngton oen lezing 
worden gehouden over excitaties van me
taal dampen bij hoge tomperaturon. 
Plaats en t Ij d zull on nog nadar bekend 
gama;;kt worden. 

Nieu111bouw-nlouws 
-------------
Do perspectieven voor de nieuwbouw fn do 
•Uithof1 worden steeds gunstiger: het 
wegonpl an i.s· voor een bol angr1Jk gedeelte 
uitgevoerd, de verbl ndl ng mot Utrecht is 
gereod, het Transitorium komt 1 januari 
voqr gebruik gereed, na do kerstvacantie 
zullen collages o~ practica voor de 
wis-·, natuur- on sterrekunde al daar ge
geven worden. 
Da nieuwe werkplaats wordt 17 sopt o~ber 
aanbosteod;do bouw duurt anderhalf jaar, 
ijs en J/lcder dl onende ! 

De algemene voorzieningen voor het grote 
gebouw zijn uitgebreid bostudwrd en 
vast gast o l d zodat '.mat .hot.plan va-n ·11rdci.; 
ling begonnen kan worden; de aanbeste
ding zal in het voorjaar plaatsvinden; 
het gebou111 ZOU in vier jaar goroed kun-· 
rran zijn. 
Eindelijk ko~t er dus verbetering in de 
ruimtesituatie; dit neemt niat weg dat 
hot komenda jaar wat de ruimte betreft 
hat. al_lormoei1 ljksto jaar zal worden; 
maar het eind is in zicht: nog 8ovenn 
vol houden ! 

H. W. 

c.1.v.u. 

Door da Centrale Bemiddelingsvereniging 
Utrecht wordt aan Rijks- en Gemeenteper
soneel tegen betaling van f. 0,75 oen 
kortingenboekje verstrekt, waardoor de 
1 eden en hun · huisgenoten bij een• aantal 
Utrechtse zaken tegen afgifte van een 
reductlebon 10% korting gen'ieten. 
Per 1 ·november 1963 zijn de·niouwa CIVU
boekjes voor hot seizoen 1963-196~ van 
kracht: · · ' 
Op de oude boekjes wordt vanaf dia da
tum gaan korting meer gegevon, 
Gegadigden gelieven v6ór 1 oktober 1963 
een korti ngenbookj o te bestellen bij de 
heer A.111.H. Bergen, kamer 210. Men wordt 
verzocht bi(do bestelling mehen f.0.75 
to vol doen. 
Tevens verwijzen •tl u nog naar de bekend" 
maklng van de C.I.V.U., welke Is aange
bracht aan é6n der mededelingenborden in 
d_,o gang bij da portiorsl oge. 

Vl ooi bare Lucht 

Het is bij herhaling gebleken d&t er nog 
al oens te no.nchal ant met vloei bare 
lucht ·on stikstof wordt omgegaan. Het Is 
namelijk mogelijk dat een vat \tl oei bare 
lucht of stikstof kan springen zonder 
dat dit ruw wordt 'behandeld. Dl t is 
reeds drie maal gebeurd, gelukkig zonder 
persoonl Jj ka ongel ukken te veroorzaken. 
Gaarne daarom deze waarschuwing: wanneer 
er i cmand op •de trappen 1 oopt met een 
vat vloei bare lucht, Is he.t gevaarl Uk om 
ht er achter te 1 open. Houdt 'dus afstand! 

v.a. 
-13-



B.I.W.O. 

Onder auspiciUn van de Stichting Centrum 

voor Oploiding van Para-Wetenschappelijk 

Personeel aan do· Rijksuniversftolt te 

Utrecht i~ door hot . College van èurato

ren overgegaan tot een Bedrijfsscholing 

Instrumentmakers Wetenschappelijk Onder

zoek ( 8. 1. W. D. ). Dezo bedrijfsscholing 

heeft ton doel de kennis en het Inzicht 

van de technici, werkzaam bij do-Rijks

universiteit, te verdiepen en te ver

breden. Gedurende hee j aar zull on op 

in totaal 18 middagen theoretische les

sen ·gegoven worden in werkplaatstech

ni ok, 1 nstru1t1ontonconstructt al oer en 

materlalenkennl s. Daze· loss.en vormen oen 

aanvul 1i n g op bestaande opl el di ngan 

voor mechanisch lnstrumcnlmaken on wor

den geacht van groot nut te zijn voor 

technici, werkzaam bij het wetenschappe

lij~ onderwijs en het 11etenschappelUk on

darzoek. 

Voor het Fysisch .Laboratorium Is voor 

hbt volgen van deze bodrijfsscholing de 

keuze ·goval 1 e_n ~P de heren; S.H. m om

borg, J. Brouwers-, J. A. Kapper, H. Ha

zekamp .en W. Lagorwey. 

be lessen zijn op 2 soptembor aange

nn.gen • 
... 14-

3 oktober Or. J.C. Goedhoor , 
110nhlkkoling van lëvên vp 

aarde' . · 

17 okto~er .: Dr. P.J. Brussaard, _ 
11Sylilmetriserlng van ·semi

kl assl eke resultaten in 

Coul omb-excltati e•. 
31 oktober Drs. H.J. van Daal 

(Eindhoven) 
8Een analyse ·van dé bewo

gel Ij khei d van 1 adi ngsdra

gers In s 11 f ei umcarbi de 

één-kristal 1 en n. 

14 november Dr. P.~. Rol (Amsterdam), 
1Snel hei dsafhankel ij khei d 

van de total e botsings

doorsnede van atomen bij 

thermische energieijnn. 

F.O.M.-nieuws 

Als opvolger van Dr. W.J. Baokman is tot 

directeur van do Stichting voor Funda
menteel Onderzoek der Materie benoemd 

Dr. A.A. Boumans, dia wordt bijgestaan 

door de adjunct-directeuren Ir. E.Th.Erb 

en Drs. F.R. Diemont. 



u T D E E R K G R 0 E p E N 

----------------------------------------------------------------------------·----------

V e c t o r c a r d i o g r a f i e 

Het f s reeds 1 ang bekend dat een prl kkel 

van geschikte sterkte een spier tot sa

mentrekking kan brengen. Deze samentrek

king gaat gepaard met een elektrisch 

verschijnsel. De hartspier maakt hierop 

geen uitzondering. Tijdens de samenstrek

kfng van het hart ontstaat er een poten

tiaal verschil in de hartspier. Omdat het 

hart zich In een gel ei den 1, aiedi u111 be

vî ndt ontstaan tijdens een hartcontractie . 
overal tussen twee punten op de huid po

tentiaal verschil 1 en. 

Gedurende een halve eeua worden deze 

spanningsverschillen gebruikt bij de 

diagnose van hartziekten. Dit heeft ge

leid tot de ontwikkeling van de elektro

cardi ografl e, een fysische methodiek, 

waarbij potentiaalverschillen !ussen twee 

punten op het oppervlak van het lichaam 

worden geregistreerd als functie van ~e 

tijd: het elektrocardl ogram. Nog steeds 

wordt het ■eest gebruik gemaakt van de 

zogenaamde "afleidingen• aan de extremi

teiten (1 inker- en rechterarm en linker-

been), · zoals door Einthoven aangegeven 

1 s. El nth()ven, die in Ut recht onder F. C. 

Donders studeerde en 42 jaar in Lelden 

hoogleraar in de physfologle is geweest, 

heeft op het gebied van de el ektrocar

dl ografl e baanbrekend werk verricht en 

zijn verdiensten werden In 1924 met het 

toekennen van de Nobel prijs bekroond. Hij 

stelde zich voor dat de hartspier de 

el ektri citei t voortdri Jft In een 111ato ·en 

in een richting die gedurende Iedere 

hartslag met de tijd variëren. Deze wer

king kan· bij benader! ng worden voorge

steld als een gerichte grootheid. Door 

Einthoven is dezo grootheid de flmanifes

te grootte" genoemd. Later kreeg hij de 

naa11 1hart vector•. 

Als doel dient steeds in het oog gehou

den t~ worden dat de medicus geînteres

seerd is In het verband tussen hartziek

te en afl ei dl ngen. Dit verband l s In de 

grond der zaak ingewikkeld. Men kan het 

probleem echter splitsen in een verband 

tussen hartziekte en hartvector en een 
-15-



verband tussen hartvector en afleidingen 

Het eerste verband kan slechts op grond 

van 11edlsche ervaring gevonden 11orden .• 

Het tweede verband Is daarentegen van 

zuiver fysische aard en heeft gedurende 

een aantel jaren grote aandacht gehad in 

de afdeling ~adisqhe fysica va~ ~lt la

_bo_ratorlum. Reeds Einthov~n trachtte ,het 

verba11d te fonaul eren tussen de qartvec

tor en de drie mogelijke afleidingen aan 

armen en l I nke.rbeen. Hij maakte daartoe 

gebruik. v~n een 111eetkun.di ge voorstel] 1 ng 

en projecteerde de hartvactor op d.e zij

don van een gel ljkzlJdl ge drl eh.oek. d~arbij 

aannemend dat de vector in een pla~ vlak 

beweegt. De projecties op de drie zijden 

gaven. volgens hem de grootte van de drie 

afl el dl ngan. Ei nthoven zalf ha aft zeer 

goed Ingezien dat deze proj actieregel 

slech~s bij benadarin9 da waarheid geeft. 

Vele cardiologen hebben dit echter t~t 

de waarhel d zelf verheven. Het Is de ver

di ensto van Burger en van Milaan geweest 

deze gelijkzijdige driehoek ~e vervangen 

door een uit model experimenten gevonden 

ongelijkzijdige driehoek. Op zichzelf Is 

deze meetkundi ga . voorstelling niet be

langrijk, ,el da hierachter schuil gaande 

fyslsc~e denk1ijze, welke in eon mathema

tische vorm - het lineaire verband tus-

-16-

sen leder gemeten potentiaalverschil en 

de hartvector - vale wanbegrippen omver

wierp. 

Een grote stap vooruit is het 1 os 1 aten 

van het platte vl ak geweest. immers het 

11 enseli j k lichaam Is dri edl mens i onaal en 

de ,hartvector zal zich derhalve In de 

ruimte bewegen. Met het aanbrengen van 

een- vi arde el ektroda, b.v. op tie rug 

werd da Einthovense driehoek door Wilson 

ultgabr~ld tot een gelijkzijdige tetraëder 

di e alveer door Burger en van Milaan 

vervangen werd door een ongelijkzijdige. 

Eenmaal zover gekomen was het mogel U~ 011 

op een fysisch-gefundeerde wijze de hart

vector uit de drie onafhankelijke poten~ 

tlaalverschillen tussen minimaal vier te 

gebruiken elektroden samen te stellen. 

Het vectorcardiogram ontstaat nu uit de 

meetkundige plaats van de 1pljlpunt• van 

de hart vector tij dans een hartslag. Men 

varkrlj gt dan een gesl'oten ruimtel ljke 

kromme: de vactorlus. De plaàtsen waar 

de el ektroden aangelegd worden en het 

aantal elektrodes {soms tot 72 toe) is 

door verschlll ende onderzoekers ver

schil 1 end gekozen. Dit betekent dat ar 

vele systemen van vectorcardlografle zijn 

sommige fysisch gefundeerd, vele echter 

niet. 



Hiermede is zeer sumler do ontwikkeling 

tot het vectorcardiogram weer~egeven. 

Dit alles leidde tot de constructie van 

de in het Laboratorium bekende vector

cardiograaf op kamer 408, - overigens 

reeds een tweede versie - waar menig lid 

van de laboratoriumgemeenschap proefper

soon is geweest. Dit toestel, dat geheel 

door ?e af~elln~ elektronica werd o~t

wi kkel d en gebouwd, biedt. vele. mogel Ijk

heden, ~oal s het gel ij ktijdi g opne~en van 

drie onderling loodrechte projecties van . ·. 
de lus, h~t geven van een tijdmarkering 

en de mogel ij khel d van hot gebruik van . . . 
zes verschillende systemen van vector-. . 
cardi ografl e. Dit laatste geeft de moge-

1 ij khei d t_ot o~j ecti af vergal IJken van de 

verschillende systemen om t e komen tot 

een keuze van het meest geschikte. 

Zodra. d.e voet orcardi agraaf ter beschik

king stond, spl ltste het werk zich in 

twee richtingen n.l. een researchpro

gramma. en het onderzoek van patiaaten. 

Het eerste omvatte o.a. het vergal ijken . . . . 
van verschillende syst emen, da invoering 

van het begrip •beeldruimte•, dat meer 

van theoretisch belang is, en het begrip 
1poolvector8, die van_ differentiaal

diagnostisch belang bleek en het 1gemid-

delde8 vlak door de lus en de doorlopen 

rl chtf ng van de vector vast 1 egt. 1 n de 

literatuur over de vectorcardiografie 

zijn dit vaste begrippen geworden. In de 

1 oop der jaren îlerd al 1 een al over vec

torcardi ografi e een twintigtal publica

ties bewerkt. Het onderzoek van patien

ten, l n beschel den omvang begonnen met 
~ ~ 1 .. ' 

medewerking van de arts den Boer, is 

uitgegroeid onder Klip en vooral van 

Herpen tot een îlekel ijks terugkerende 

routl na. Het vectorcardl ogram l s in de 

diagnostiek van da hartafwijkingen e~n 

·gelijkwaardige partner geworden van an

dere methoden van hartonderzoek en is In 
' 

sommige gevallen van doorslaggevende ba

t ekeni s bij het overwegen van het al of 

niet uitvoeren van ingewikkelde en ge-

.. vaarlljke operaties. 

1 n de loop der ja.ren heb bon ruim 1500 . . 
patlenten, waarvan de jongste de leeftijd 

van veertien dagen had, het Laboratorium 
! ,. r 

voor onderzoek bezocht. Het zullen er 

zeker nog meer îlorden, want het afscheid 

van Professor Burger heeft geen bat rek

king op deze werkzaamheden, maar dat zal 

ongebi jfol d l edareen ~eg repen hebben. .. 

A., 6. W. van Brummel en 
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AANWINSTEN VA N DE BlBLI0THEEK -----------~--------~---- - -----·------- -- ----------------
(inclusief F.O.M. en 'didactiek) 

Bradl ey. J.N. 

l~ng, R~ {ed.) 

; 

Shock waves In chemlstry and physics. 1962. 

Laboratory and workshÖp notes, 1959-1961; 

a 6th selectlon reprinted from the Journal of 

scientific instruments. 

Bancroft, G. H. (ed.) 1962 transacti ons of the ni nth natl onal vacuum 

Oecd 

6ardner, 1:1. 

Heese, J.J. W. 

lllorse, P.M. 

lorentz, H.A. 

V1 iet, K.111. van 

symposium of the American vacuumsociety. 1962. 

Ruimte en tijd; verslag van het veertiende con

gres van leraren In de wiskunde en natuurweten-
' schappen, Ufrecht · April 1962. 

Mathematics for physiclsts and engineers; 

OEEC soiainar, Paris February 1961 : 

Scl ence teaching techniques VI (1957)-IX{1962). 

Safeguards in the school laboratory; revlsed by 

a sub-comml ft ee of the Sclence masters' asso

ci ati on. 4 th ed. 1961 ; 

EinfUhrung in die Mikrowellenphysik. 1956. 

The 2nd Scientlfic amerlcan book of mathematl • 

cal puzzl es and dl vers i ons. 1961: 

Veiligheidswenken; Je uitgaat: . 

Thermal phys.ids~- ~ preiiminary edition. 1962. 

Beginselen der nafourll:unde; · 2 dl n: 4e dr.190~. 

~oll ege dictaat elektronica; cursus 1958/1959 

V. U. Amsterdam. 

Somerén, E.H.S.van Spectrochealcal abstracts. 

Volume 8, 1958~1961. [1963). 

Smidt, J. {ed.) llagnetic and electric resonance and relaxatlon; 
proceedings of the 11th colloque Ampbre, Einh. 162 • 
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10032 

10265 
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Sutton, O.G. 

Randerath, K. 
Stahl, E. (ed.) 

Curie, D. 

Condon,· E. U., and 
H. Odfshaw (eds.) 

ldortimer, C. T. 

Vliet, K.M. van 

Wol f, E. ( ed. ) 

Sears, f. iq. and 
M.~- Zemansky. 

Barrow, G.M. 

Ri ezl er, W., und 

K. Kopihkl. 

Malmstadt, H.V., 
C. G. Encke and 
E.C. Toren j r. 

hthematics in action. 1960 

DDnnschl cht-chromatographi e.. 1-962. 

Ollnnschlcht-chro•atographie; eln Laboratorium

shandbuch. 1962. 

lumlnescence in crystals. 1963. 

Handbook of .physics. 1958. 

Reactl on heats and bond strengths. 1962. 

Collage-dl ctaat (V.U.) elektron! èa. 1 en 11. 

1958/1959. 

Progress in opties. Vol.2. 1963. 

Unlverslty physlcs; 2nd ed. 1954-, repr.1962. 

The structure of molecules; an introductlon 

of 1101 ecul ar spectroscopy. 1963. • 

Kernphyslkallsches Praktlkum; mft einer Eln

fllhrung in die messtechnischen Grundlogen. 

1963. 

El-ectronlcs for scientists; principles and 

experlments for those who -use instruments. 

Experlmentation; an fntroductlon to measurement theory and experi

ment design~ 1dt ed. 1962, repr. 1963. 

4-6078 GI ennon, il.M., and BI bl I ography on atomi c transitl on probabil i-

'11.l. ~I ese~ t i es. 1962. 

4-7023 Herzfeld, C.ffl.(ed.) Îl!llperature; lts measurement and control In 

science and industry. Vol. 3, Pt. 1. 

47027/8 

Basic concepts, standards and methods; 

edited by F. G. Bri ckwedde. 

Compte; rendu6 des sc§ances de la dixl~me·(onzlime) Conf~rence 

g6n~ra1e des poids et mesures, Parls 195.\- (1960). 1955 (1961). 
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R Grifflth, J.S. ' 
The lrreductble tensor method for moleculair sy1-

metry .groups. 1962. 

45202/3 Kl i s, T.v. d. 0ppervlaktabehandel Ingen vao Aluminium. l en Il 

• 1963. -
45337 P raston, 14. A, .Physt es of the nucleus. 1962. 

45364 Smi al owskl , 111 • • Hydrogen in steel; effect of bydrogen on Iron and 

steel during production, fabrication and use. 1962. 

~5501 a Hughes, D.J., Neutron cross sections; Suppl ement 1, January 1960. 
B.A. fflagurno,.aRd 
lil. K. Brussel • 

5273 lo■ont, J.S. Appl i catlons of fini te groups. 1959. .. . -. . . . 
6481 Bill tngton, D.S,(ed) Radiatfon damage in sol ids; proceedings of the 

8192 
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Kruse, P.ïl., 
L.O. McGlauchl in 
and R. B. lfoQui stan. 
l!loore, Ch. E. 

lang, R. 

Constant, F. ll. 

Constant, F. \il. 

Ha 1 li day, E.C. , 

and 9. P. lllorri s 

Schenberg, S.(ed.) 

Kel 1 ermann, F., 
P. van hly en 
P. Wil tems { eds. ) 

International school of physics ~Eorico Fermt•, 

18th course, 1962. 

Elements of I nfrared technol ogy; genera tl on, trans-
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