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VA~ 1%3 NAAR 1964-

Op 2 jan~ari a.s. zal In de grote coll egezaal oen bijeenkomst wordon gehouden waarbij 
de Boheerdor eon overzicht zal govon over hot afgelopen jaar en over de venrac~t_ingen . 
voor 1964-. 
Op dozo bijeenkc~st wprden allo staf- en persone~lsleden alsmede de nakandidaten uit-
genodigd. Aanvang: 16. 00 uur. · 
Na afloop bestaat er gologenheid om de beste wonson voor het nieuwe jaar uit te ~Is
sol en. 

NIEUNE STAF- EN PEk~ONEtl~LEDE~ 

Per 1 decembar zijn als. assi st enten in di enst getreden bij het practicum bijvak da 
heren H.A. Cróton on J.W. Sanders (M,B,C.straat). 

De heer F.J.Ll. ~01l onbor9 Is por 1 saptembor j.l. aangesteld als rl!dl omont cur bij .da 
werkgroep F.O. ~.-Vs-U Il, t er as~lstentie van hot onderzoek van de hoer Drs. Ä.C.E. 
w'ossel s. 

Bij do afdeling Electronica (i{, 409) Is per 1 oktober aangastold tot leerling-elcic
troni ca-monteur do hoer J. Th.J; van I t Padje. 

Als volontairs zijn per 1 november aangesteld do heren G.C. Voortman, L. Brussaard en 
J. Noorl ~nder. 

Op 1 januari zal als telefoniste In dienst treden hlej. G.C.R. van Steenderen (K.2101 
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MUTATIES 

Drs. F. Bos■an is met ingang van 1 oktober 1963 ber.oemd tot wetenschappelijk a■btenaar 
bij de afdeling Prothe{ische T-andheelkunde in het Tandhoalkundig Instituut van de R.U. 
te Utracht. 
Zijn werk •aldaar zal in nauro samenwerking geschieden met de afd.medische fysica in 
het fysl sch 1 aboratorium. · 

. . ' . 
Drs. J.F.C. Schli11111e kreog een ortder.wij.sopdracht in· de 1/ete~inaire Fysica met terug
werkende kracht ingaande per 1 juni 1963. De heer Schli1Ïe is vanaf 1 ·■aart 1963 als 
fysicus verbonden aan het Laboratoriu■ voor Veterinaire Fysîologie fo 'de rang van we
tenschappelijk· ambtonaar 1e kias • .. Het aanvaarden van deze nieuwe funktio door de heor 
Sd1lim11e batekent go:in afscheid van het fysisch laboratorluÎ-oadat°hlj ÏÎjn "proaotlé:.. · 
onderzoek betreffende de bijdrage van ■ultipolon tot het elektrisch veld binnen de 
■ens onder leiding van Professor Burger voortzet. 

VERThOKKEN STAF- EN PERSONEEL 

Dr. y.-H. F. Vrohen heeft. op 1 december de Afdeling Vaste Stof verlaten om 1 n dl enst te 
treden bij rd. l. T., Hational ldagnet tabo:-atory, te Ca11bridge iiass., U.S,A •. 

Uej. H.C. {Henny) van H~ttum heeft na een dienstverband van bijna B jaar ontslag 9en011cn 
por 1 docembor. De bekende talefoniste-stem zal op 1 januari vervangen worden door eeo 
nlou, gel uid. Onder 1Huwe1ijk 1 vindt~ ■eer over Henny. 

Mej. 6. de Jong {K.210) zal regens hureliJk het laboratorium per 1 januari a.s. verlaten. 

De heer 0-. Dekker {'onderhoudsdienst) z.al binnenkort hot labc,ratoriu■ verlaten Dfll per 
1 januari in dionst te treden bij de Fi.nia Huiz.enga_ te Utrecht. · 

De heer A.W.:il. (DTon 1 ) Wollenberg {K.203) zal per 1 januari het laboratorium verlaten oe 
in di·enst ·te treden van de fi raa .High Voltage Engi neeri n9 te Amersfoort voor 1 i chtdruk-
werkzaacheden. · 

HUWELIJK 

tiej. H.C. van Hat tua {K. 210) en de heer M.N. Koning ( K·. HJ'6) zt j n op 29 novenbor in het 
huro1 ijk gat roden. 

Mej. G. de Jong { K. 210) zal op 2~ december a.s. l n het huwelijk treden met. de he.or 
H.A. de Vries. 

De hoer A.IJ.J. van Hout is Dil 16 noveaber in het huwelijk getreden ut tlej. A. van 
Geel kerken. 



Blijde Gébeurtenisson. 

14 november 100·3 
JOSINA GFERTRUIDA 

dochter van de hû~r en mevrouw Brussaard-llolnosz. 

Doctoraal examen, 

6.H. Bardalmeyor 

Promotîa ' · . 

21-10-1963 

16 ok ~obor. 196.3 . 
IH COLAAS BEREND 

zoon van de liecr an mevrouw 'rlesferhof-Ylassi nk. 

· u.H.F. Vrehen, î1 novèmbllr1963: · 
8Paramagnetic Resonaij~e -of Eu _in 
PbCl 2 an d F1 uorescençe ~ of Tl in 
KC1!1 • • • -

20 aki.ober 196 3 
Promotor.: Prof.Ik. J. Vol gor • . 

• JOi.NNE PAULINE 
dochter van de hoêr en 111oyrouw v.d.Lauo"Goed~art. . 

8 november 1963 
JACOüA M11~I A 1 

dochter v1n de hoer an mevrouw v.Doorn-Blaas. 

2 • 
S E x c u r s i e n a a r N ~ n e g e n 
--.-----------r--------------- -------------

De dag was al zonni 9 begonnen. En het zal aan de bomen gelegen hebben - die ,' nog geen 

vao alle kalend, bezig waren hun h~rfstkle_uren _uit te kiezen - dat ni e,iänd zich er aan 

ergerde dat de bus meer dan een kwartier te 1 aat'• vertrok. Zo 'toonden ~ok · de des avonds . ... . . . . 
te i~stalleren bestuursleden weinig tekenen van onrust over mogelijke tegencandidaten, 

sta tut ai re bezwaren of andere vormen van studentikoze obstructie, die zij ongetwijfeld 

tegemoet zagen. 

Het mooie uitzicht tijdens de rit, het geluid van druk keuvelende reisgenoten met op 
. . . 

de achtergrond het monotone gesnor van de motor, het geritsel van br~odzakjes bij ani-
• ; • ♦ ~ 

ge O[ltbi jt~npe 1 i eden, en de geur van een hier en daar opgestoken si ga~r dr~egen al 1 e 

bij t~t die sfeer, ,die. de s2 excu~sies zo ty~eert en die voor· ~iet~leden tot een pijn-. . 
lijk gemis wordt zodra zij '!an haar be"taan ook maar het geri.ngste benul k·rijgen. 

Na_aan.~omst bij het Universeel L_ab. i_n ."ii.~egen, wa~rva_n de nieuwigheid .een 'frisheid 

uitstraalt welke geen schri11 e maar toch wel opval 1 ende tegenstelling vormt met het 

-3-



-4-

maseumachtige karakter van de practlcumzaal in ons Fysisch LaboratQrium toen wij daar 

nog onze 1e jaarsproevan deden, welnu na aankomst werd het gezelschap ontvangen in een 

grote collegezaal. Dr. Aarts, dl recteur van de facuHeit, heette ons wel kom en gaf een 

korte schets van de groei van· Nijmogens Phil osofische faculteit zowel wat betreft het 

aantal studenten en staf! eden als het aantal beschi kbaro kubieke mot ers. Vervel ger,s 

spraken prof. de Jongh en prof. Dynamus over het shdi oprogr~m voor de wiskunde resp. 

de fys!ca. Om.een v~rkorti~g.van de s~udiorluur te bre1~en ~o:q~ een st~affere stbdie~ 

begelel dl ng toegepast, colleges worden hal fj aarl ij ks gegeven; en de aankomende student 

krl j gt het eerste half jaar all een wiskunde. Over een ·en ander zal in dit bi ad nog 

goscr.r~v~n wordon; Om de wereld van de emperle on de wiskunde dichter tot elkaar 

te brengen wordt onder 1 afding van prof. de Jongh gewerkt aan een versmal ting van de 

zul ~ere met. de toegepaste wi s~un_de ~Qor mf d~el ~an . grondsl aQenonderzook in de ri ch

ti ngen van de constructieve wfsku~de (bijv. Intuïtionisme), 

de wiskunde In de fysica (bijv. uuantum-Mechanica}, 

mathemat I s::he ttpsychologi e~ (bij v. theorie van het schaken) 

en de mathematische bes::hrijving van het linguistisch gedrag (o.a. vertaalma

chines). 

Ook de wljsbegeorl:e-rfoht!ng staat in rl!jmegen sterk In do bel.ingstelling. De Plet in

teresse gevolgde uiteenzettingen en de koffie vormdLn een goede ondergrond voor de 

rondleiding langs de afdelingen van hét experimentele onderzoek. Dat onze gastheren 

ook de fysiologie van de 'Utrechtse student nog niet vergeten waren, bleek toen ons 

ten afscheid in de gezellige cantine eniy geestrijk vocht werd aangeboden.· 

Evenwel de tijd drong: te li ure vergadering fn de Domstad. 110 begaven ons dus snel 

naar de binnenstad om eon hartig hapje te.gebruiken, Onverwachte vertraging veroor

ZJakte echter de aldaar aanwezige ~ermis. In io•n geval is het immers onverraijdel~k 

dat het enige vrouwelijke lid - van - buitongewonG - verdienste getracteerd wordt op 

een paar ritjes in de botsauto's, 

Maur aan alles komt een eind, zelfs aan dit verhaàl • . ~ant aan een beschruving van de 

stemming op de thuisreis zal zich niet wagen 

Sekhuf s. 



s2 1962 ~ 1963 

Evenals.alle leven kent ook het verenigingsleven z'n perioden van verhoogde en ver~ 

laagdR activiteit, van bloei en winterslaap. D~ periode 1 62 - t53 was voor s2 beslist 

geen wlnters~aap; het'vorig'e bestuur had met vruchtbare arboid s2 
rijp geraaakt .voor 

een bloeiend verenigingsjaar, dat wij zouden willen beschrijven aan de hand van het 

met bloei samenhangende begrip: Lente. 

Gelijk Iedere .goede lente, begon het s2
-jaar 1962-1963noga1 stormachtig. Op de jaar

vergaderf ng 1 ánceerdo het ·bestuur lil 11 Jánssen als shJitstuk van hun • vele act I vl :el" 

ten, het 1•evo1 ut! onnai re ·voorstel do ni et-fysl ei van de 1 edenl ijst te schrappen. Zo

als gebrul kellj k in studentenkringen, nadden de 1 eden hl-erover nog nool t nagedacht en 

dus een tegenov~rgestelde mening. Het ·tóch wel enigszins verrassende resultaat was 

dan ook dat besloten werd na:ist praeses, ab actis Jan \:lerkhoven en fiscus 0Ger 

Engel berti nk, een mathemaat in h&t bestuur te benoem on als vl ce-praeses. Hl ertoe werd 

111 bert Leussi nk bereid. gevonden en in de volgende 1 eden vergader! ng als zodanig gefn

stal 1 eerd. Achteraf gezien is hij niet het vierde rad aan eon drie- maar ann een , 
vier-wiel or geweest 1 

Het bestuur nu voltallig zijnäe, was· nog geenszins rijp voor zijn taek, want bij de 

i nstall ati e van een nieuw bestuur worden wel de wûardi ghoi d en de verantw.oordi ng, 

doch niet de wijsheid en do· ervaring overgedrJgen. Met enige traagheid ontplooi den 

zl ch da~ ook ·de eerste rentebl oempj os; bridgedrives, een ;excursi e naar •-Oe v.l i egbasi s 

Soesterberg, bezoeken aan horigl eraren e. d" Hot kl ir.iaat w"!ar! n .deze .ir.Hvitelhn ont

vangen werden was echter gunstig é~ ~lras staken forsere ·bloemen · hun kop boven de 

grond Plannen voor de viering van het zevende lustrum en voor een buitenlandse ·ex

cursie worden zorgvuldig gecultiveerd en gedijden voorspdedlg. ~e volla ·bloeitljd 

kondt gde zl ch aan. Er werd een oxcursi e gehouden naar het Unll ever-Research Labora

torium in Vlaardingen en· door de Lusfrumcommlssle 11erd de laatste hand gelegd aan de 

kweek van de lustrum-viering. 

1 n het boterbl oem··ael e proarall!mabnekj e hiervan, oresentoarden ze een bouquet van 5 
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komende lustrum-evenementen: de nveh!kolog~an-lezlng van prof. Rllmko, excursie naar 

de KEMA in Amhom, bridge- en btljart-tournool, kroegjool. en op 19 mti het sprenke~ 

l ende en onstui ml ge hoogtepunt van de !ll oei. 

Hier. pluke prof. van Kampen een ruikertje natuurkunde, gekrujd met _ humor (of 

andersom 7) en bood dit In de lustrumlezing het verheugend grote auditorium aan,dal 

hl ermede zeer contant was en zl ch vervol gans temidden van de op ran~e stel ei wuivende 

sherry-kelk-velden begaf,om het bestuur z1n vreugde over het J5-jari9 bestaan van s2 

deelachtig te maken. (o.a. met een wissel beker van de Pers. Ver.). 

Hier bloei den ook de meest opvallende en· g!3uri gste b1 oemen van_ het l ustrum-bo_uquet; 

de bloemen van hot 1 ustrum-feest, Tussen de met genoegen opge-vi s-te overvloed van 

tulpen en hyac!nthan, bewogen zich de sJerl ijkste bloemen in veJ,erlei variatie~, m_et 

uitzonder! ng van het muurbloempje. Zal fs ani ge UVSV-roosj es li oten van zich ho.ren en 

kregen terecht ieders aa~dacht. Naaroate de tijd schreed, steeg de stemming en naar

mate de stemming steeg 1111.'d de dansvloer voller en werden de dansen. ui tbundl ger. 

Daarbij komende de schitterende opkomst, werd aan art. 2b van de s2 
~wet: ns

2 
behar

trgt de kon takten tussen de loden• soms wel wat 6rg letterlijk voldaan. 

Nadat da laatste nac~tvlinders do laatste resten van hel lustrumbouquet meegeno~en 

hadden. brak eon p~r;odo van betrekkelijke rust aan voor s2; da voetbalwedstrlJd te

gen hot Fysi sch ?3b.-:personeel (zoals gewoonlijk doo, ons gewonnen); een 1 ezi ng en 

,een vargaiier!ng; en de ondanks de voQrtreffel ljke .s11ortcommtssle nogal windstille 

zei 1 dag. 

8elrekke1 ij ke rust, daar achter de scharmen de excursie .naar 8er11 j n 1op .P aten n ge

zot werd. · Oank zij een ai;tieve subsidie-politiek ~on d~ excursie doorgaan, Zij het tot 

onze spijt niet onder l eiding van de op het laatste moment helaas ziek geworqen 

prof. Al kemada. Do excursie had,a,1ders dim d_e gezeJ] 1 ghei dsbl oempj es van het l ustru111 

wat serleu'zar kruid.te. bieden·, zoals industrJe-, en laboratpriu!D-bezoeken. (Siemens, 

8orsig, DWM, Hahn-Meitner-lnstitut)inherent aan o~cur.sies,on zelfs ~ietels en brand

~etels ontbraken niet: de Duitse Oost-,iest problematiek werd toegelicht In aan poll -: 

tieke en in een economische lezing en werd deprimerende r~aJiteit in bezoeken aan•de 

muu r 11 en aan Oost-Berlijn. 



Doch naast deze zaken zijn het de cultuur (museum Dahlem en theaterbezoek aan 8der 

· Stell vort ratar8 ) ,' de· vele andere mogelijk heden van de mill I oanenst~d Berl ljn en vooral 

de bijzonder goede onderlinge sfeer en samenwerking geweest die deze excursie cachet 

gaven en tot een onverdeeld succe5 gemaakt hebbon. (Ger's optim:sme was gerechtvaar

digd, dank zij hem zijn we zelfs niet failliet). 

Aan al 1 es komt een eind, ook aan da J:ente. Als u dit 1 eest zal h_et 1 aatste bl oampj 81: 

de excursie naar Nijmegan, al wel geplukt zijn, zal ab actls Jan da laatste van da 
2 ' . . . . 

honderden S -brieven geschreven hebben, zal de jaarvergadering al wel gehouden zijn. 

De lente is speels, de nadruk is het afgelopen jaar gevallen op de gezel 11 ghei ds-as

ped en van s2 .De symbol I ek voort zettende, zal het komende s2 
-~ aar een zomer moeten zijn 

. . 2 
waarin het nieuwe bestuur meer de volgroeider, volwassener S -~specten zal kunnen be-

hartigen, zoals studiebelangen en studieregel ingan,nvertlcaal I kontakt, zuiver weten-. . . . . 
schappelijke lezingen en excursies. 

We hopen echter dat ze de gezel I i ghei d en de sport niet uit het oog zu1 l en verl I azen, 

en wensen hun bij al hun activitelton veel succes en medewerking! . . 

Opneming vakantie- on verlofdagen; ziektemeldingon 

Hot s2 
- bestuur 1 62 - 1 63 

namens dit: 

J. Kerssen, praeses. 

Hot komt do laatste tijd steeds a1eer voor, dat aanvragen voor v"kantie- en verlofdagllfl 
ingeleverd worden nadat men van vakanti o of varl of is teruggekomen. 
Tenoi ndo te voorkomen, dat hot aantal genoten vrije dagen onnodig ov~rschroden worden, 
verdient hot aanbeval ing aanvragen voor verzuim te voren bij de administratie in t9 
l overon. Dit voorkomt tovons, dat man eon volgend jaar mot minder ·vrije dagen genoegen 
Qioot nemen, met al 1 e nare gtlvol gen vandi en. 
Voorts is gebleken, dat meldingen yan ziekte dikwijls te laat binnenkomen. f:len dient 
ervoor to zorgen, dat deze meldingen 1 s morgens· uiterlijk om kwart voor tien bij de 
admi n i st rat Ie . bi nncm zijn. Wanneer men zijn of haar werkzaamheden ••eer aangevangen· 
hoeft, dit dl reet bij de admi ni strati ~ opgeven: Ook dit wordt nog waJ eens vergoten • . 

De Beheerder 

-7-
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u T D E E R K 6 R O E p E N 

R a d I o b i o f y s i c a 

In de afdeling radlilbiofysfka worden de fysische en fysisch"chemische processen onder

zocht dle plaats vindén tij dans, en kort na, de inwerking van Ioniserende stral !ng op 

organische stoffen. 

Op vele plaatsen' in de wereld verricht me~ onderzoek over do werking van Ioniserende 

straling op levende organismen (proefdieren, bacteriën of virussen). Vooral is daar 

de aandacht gericht Q? het vi;iden van stoffen die fagen· de werking van· ioniserende 

straling besche~ en. Tot dusver heeft zul·k onderzoek 111elni g succes gehad. Een groot 

nadeel is het ontbreken van een inzicht in de.processen dle leiden tot de bestralings 

effecten. De behoefte aan een dieper inzicht in deze processen wordt op vele plaatsen 

gevoeld. De studie van organische stof, speciaal van de eiwitten die behoren tot de 

belangrijkste bouwstenen van de levende materie, moet daarom van groot belang geacht 

worden. 

Geheel losstaand van deze praktische behoefte aan meer fundamentele kennis is er de 

zuiver ·wetenschappelijke vraag hoe het mogelijk is dat de absorptie van zo weinig 

energie zo grote effecten tot geval g kan hebben. ! ~mars een dadel Ij ke hoeveelheid 

rUntgenstral f ng vertegenwoord! gt een hoeveelheid energie dl'e nocfi g Is ·voor · een te·mpe

ratuursstl j gf ng vah ongeveer áán iluizendste (0,001° C) graad. Het za1 qus du!delfJk 

zijn dat de energie, die via Ioniserende straling aan het levend organisme wordt toe

gediend, ingrijpt f n de essonti 3le processe~ die voor het 1 even noodzakel·ij k zijn. . . . 
Welke deze processen zijn en hoe de ingreep plaats vindt, zl"Jn vragen die diep gaan 

en die raken aan de meast fundamentele zaken die er zijn, nl _ de . productfe. h~t 

transport en de dissipatie van energie in het lovende systeem-. 

Het ehri tmolekuul bl Ijkt een uitstekend ·obj eet voor studie te zijn. Vele ei witten 

(~mzymen} hebben een belangrijke taak in het regelen van de levensprocessen. Deze 



enzymen tonen een grote gevoeligheid. voor de werking van stral .1 ng en deze inwerking 

k~r:i worden gevari aard d~or hej v~randeren van de. condities. tijdens de bestraHn·g. 

In de werkgroep Radiobiofysika v~n het Fysisch Laboratorium kunnen oAderzoakingen 

worden uitgevoerd met vers chi 11 ende bestrali ngsapparaïen. 

In kamer 407, waar de he~r C. van Dqnselaar zijn do11Eiin heeft, staan 2 r.llntgenbulzeri: 

het werkpaard van da afdeling,de watergekoelde Machlett 50 kV buis (2500 watt) die !.n 

het afgelop~n h_alfjaar ·reeds 2000 br:andur:en bij v:i11e. belasti11g :haalde en een buis. 

met een spanning van 165 Kilo-volt (500 watt}. aogin novamber ar.riveerd6·eeo tweede. 

5p kV apparaat. Hiermee zullen spoedig op ~amer 416 bestralingen worden uitgevoerd ln 

een loden kast. Daarnaast ,ordt voor bestraling van kleine hoeveelheden enzyme met 

protonen dikwijls de van de Graaff goner~tor benut • . 

1 n de nabije toekomst zal de aanschaf van eon electronversnel 1 e.r en een sterke gamma-.. . 
stral fogsbron noodzakel Uk zijn cm vol doende varl ati e in de stralingssoorten (het gaat 

hl ~ .. ~ij . 0111 de :~ van de dealtj es) te kunntin ,brengen en om grotere . hoeveel heden ■a
terf aal te kunnen bewerken. 

De studie ven de productie en annlhila~ie, van meta-siijbiele tussenproducten neemt een 

b~langrljke_p1aats in. In .droog bestraald materiaal blijken stabiele .vrije. radicalen , 

aanwezig t e zijn,waarvan het val entio-electronen vanwege da ongepaarde spin met mforo

gol! spectroscopie detecteerbaar. zijn. 

r.rs.J.J. ten Bosch construeerde een gevoelige en betrouwbare elactron.spln resonantie 

(ESR) spectrometer en verricht daarmee metingen aan bestraald collageen. Daarnaast 

werken hij en J.G •. v.d. Baan aan een methode om zeer kl elne hoe1Jeelheden waterstof, • 

die bij best~aling vrijkomen, k~~l ita.tlef en kwantitatief te meten •. : 

Drs. 1h. Hey doet metingen over: de snol held van radital en-reacties in hoge -stof als- · 

mede van de. ~sp,roduc.ti e _( of ~onsumpt_f el} dl~ optreedt tl j dens· dew roact.i es.. 6ep:oogd 

zal worden de kwantitatieve samenhang_ tussen de -verschillende ~eetbare aspec~-sn. va~ 

deze reacties te, vinden. 

Drs. M. da Bie onderzoekt da samenhang tus~en radicalen en. de . daaruit voortkomende 

chemi scha producte~ •. Behal va om da, hoeveel ~eden rad! cal ep gaat . het hem ook om een 

goede interpretatie van het ESR spectrum en -een verklaring.van de chea!sche processen 
' -9-



die na de vorming van de radicalen plaats hebben. 

Drs. hlaters vierkt aan de veranderingen in enzyme-act! vit ei t na bestraling mot snel 1 e 

protonen ó~a. bij verschillende temperaturen on °fn aanwezigheid van beschermende 

stoffen. HiJ heeft hierbij resultat'on verkregen die van zeer groot belang lijken te 

zijn. Blj dit werk voert C. Donsalaar mot grote zorg do praktisch chemische bepal Ingen 

ult. 

Stralingseffecten in -eiwitten van andere aard worden gemeten door Drs. G. van Herpûn 

die de verandering in de mechanische eigenschappen van bostr~ald elastine onderzoekt 

mot eon zalf ontwikkelde methode voor net opnemen van dynamische rek-belastingskrom-

aan. 

Pater drs. J. Janssen, goasslsteord door D. Touw en J.A. tor Heerdt, meet de diëloc

trische e!genschappon van bevroren col l ageen bU lage temperaturen en bij verschillen

de froquen'tles om een ·in'zicht te krug.in in do binding en oritlntatio van water aan het 

col 1 age en-mol akuul en l n de moge!ij ke rol die bi ol ogi sch gebonden water zou kunnen 

spel en l n ol ectri scha gel ei di n;isprocessen. 

Behalve elec-tronische werkzaamheden voort H.Nljhuis metingen uit ovûr de Ult ra-violet 

absorptie van dunne, transpa:-ante eiwitlaagjes 1gelatine) na bestraling mot röntgen

straling. 

Kleine hoevoel hedrn strall ng 111ordeti gemet en door lalil an.s die werkt a·an een opstel 1 i ng 

voor hot moten van zeer zwakke radi o-actl ave prêparat en. Jfo11enteel Is do achtergrond 

van zi j n te!lar, 1 tik per minuut. 

Sinds korte tijd is ·or. G. Casteleyn de 111erkgroep w·eer komen versterken nadat hij ge

durende eni go t Ud in · Karl sruhe meti ngon heeft verricht aan bestraa 1 da stoff an en zich 

bezig hoeft gehouden mat de absólute meting vàn het aantal ongepaarde alectronen. Dit 

laatste blijkt · geon eenvoudige zaak to zijn en lnternutionaal zijn er grote discre

panti es in meetresultaten gebleken. rn de toekomst zal ér in Utrecht nog wel ê6n en 

ander op dit gebied ondernomen moeten worden. Jn december zal Or.Castelayn dij leiding 

van de afdeling radio~lofysika op zich nemen. 
• , 1 • 

1 n het komende jaar.· zull on de lopende experiment en ,oden voortgezet, waarbij het ac-

cent zal Jiggon op het opvoeren ·van de mee~naugkeurigheid en op het uitwerken van be
·10-



trouwbare kwantitatieve meetmethoden. Daarnaast zullen nieu~e technieken moeten wor

den onhl kkèl d dl e· nodig zu11 en zl j il · vool' ·meting van--snel verlopende· p·rocessen die 

hopelijk in ~965 aangepakt kunnen worden met een· stralingsbron die zear sterke stra-

1 i ngsstoten geeft van ongeveer 11u socondo 1 engte. Tot dusver is de ~etl ng van ESR _ 

spectra een bezigheid die 5 - 10 mi nu ten v:-aagt. Voor de studie van snel verlopende 
• • 'I • 

processen zullen methoden gevonden moeten worden waarmee binnen een milliseconde con

centraties van ongepaarde spins gemeten ~unnen wo~den. 

De meting van de hoeveelheid en de samenstelling van gas dat bU de verschillende pro

cessen vrijkomt is een zaak van goede vacuumtechnlek en massa-spectrometrie. Voor de 

analyse van kleine hoeveelheden gas wordt samengewerkt mot hot Ánalytlsch lab. 

Samenwerking is de voornaamste pijler van het bestaan van de afdeling. In tegenstel

ling met do anorganische stof, zijn de eindeffecten van de Inwerking van ionis~r~nde. 

straling op 111acromolaculaira organischo stof vol.chemisch on slechts uit eën. verstan

dig gebruik van do chemische Informatie die beschikbaar is, kunnen aanwUzingen ovor 

de a.ird van da priniai ra en socondai re fysi scha processen wordon vorkragon. 1 n het · 

"Fysisch Laboratorium zijn· er vele nuttige- contacten met da afdelingen: El actroni ca, 

Vacuumtechn1ok, la~a-spectromotrie, Vaste Stof, Kernfysica, 0ptika on de werkplaats. 

Buiten het laboratorium is het de samen_werklng met verschillende chemische instltuton, 

speciaal het Organisch· Chemls.;h laboratorium, on sinds korte lUd ook het' van ~at H'off 

1 aboratori um, dl e slimul erend werkt. 

Hot ~itwerken van meotresultaten geschiedt voor _ een deal door do iorkstud~n

hn Sennef en Dekker. R.'~etters is de techni scha assl st ent (met oon rekenknobbel ! ) 

i:lej. ltl. Bitter heeft do zorg vóor de·ad111inistratieve werkzaamheden. 

R. B. 



I\ 

A A N W I N S T E N V A N D E 8 1 8 L 1 0 T H E E K 
--------- --------------------------------------~--~- --

(inclusief F.O.U. on didactiek) 

Nieuwe abonnementen: 

Annals of physics. Vol. 21 (1963) -

Physik der kondensierten materie. 1 (1961)-

Nucl ear sclence abstract~. (lopende en enkole voorgaande jaargangen in bruikleen van 
FOM-bureau) 

Pr-axi s der naturwi ssenschaften. T all A. Physi k - Chemie. _g ( 1963) -

The physics teacher 1_(1963) -

Ni euwa boeken: 

!dac~eal , R. H. El-ect:-it circuit analogies for elastic structures. Vol.2. 

( 494î5) · 

' Simpson, 11.t. · 
Fontaine, G. 

Glennon, 8.M. and 
11.L. ;Viese 

Theorios of ale::trons in molecules. 1-962. ,(R) 

Oi odes en t ransi stros; theorat Ischa gronds] agen.1963 (Pa 10) 

Biblioyraphy on atomie transistion probabilities. 1962 
(8290} 

-12-

Dzhal opov, B.S., and 
l. K. Pek er 

Oi el s, K •• und R.Jaeckel 

Hamennesh, M. 

hle·ye r, P. H.E. , and 
E. 8auer 

Ruthorford, O.E. 

Guggenheim, E.A. 

Decay schemes of radioac~i.ve nucrei. 1961 (45338) 

Leybol d Vakuum-! aschenbuch; 1962. ( 45365) 

Group thaory and its apµlication to physical problems. 1962 
( 5274} ' 

ûroup theory; the application to quantum mechanics. 1962 
( 5275) 

Substi tuti onal anal ysis. 1948. (5276) 

Thermodynamics, an advanced treatment for chem1sts and 

and physicists. 1959. (9JJ1) 

Burcham, W.E. Nuc1 aar physics; an lntroduction. 1963 (10386) 

Beports on progress in physics. Vol. XXVI (1963). (11002) 

Damon Sterck, J. Varschijnsolan op de naaste huurster; Solar phenomena. 1963 

(18377) 



C!"am, D •. 

Radin, N. (ed.) 

Will ius F.A., and 
T.E. Keys 

Langer, C.D. de 

Explaining _ "teaching lilachinasn and progr.amming.1961.( 38212) 

Radioisotope experiments for the che:nistry curriculum.1 960 (38213) 

Cl assi çs of çardl ol ogy, 2 vol s. 1 st ?d. 1941, rep r., 19çJ ~ 
( 49416 / 7 ). 

The poripherica1 circulation of blood, lymph and tissular fluld. 

Pt. 1. 1961. (49410) 

Ann 11al review of plant phy.;i ol ogy. Vol • .lii 1963, (54501) 

Eirich, F.R. (ad.) Conference on .clo~n surfaces, with supplement: surface phenom~na 

in sami~ond4ctors (Symposium) •. 196~. (Vs) 

Gri ff lth, J. S. 

Sn~l, A.H. (cd.) 

Kroni g, R. ( od.) 

Zyryano~•a, L. N. 

The thoory of transition - metal ions. 196.1. (Vs) 

Nucloar lnstruments and their uses. Vol. 1. lol)izat ion detectors. 

scintil1at.ors,Ccrenkov counters, amplifiers: assay, dosim~try, !. 

heal th physi C$. 1962. ( 45339) 

Leorbook dar natuurkunda; 6e druk. 1962. ( 41. 1 .01) 

0nco - f orqi dden c...( FOM KV 45440) 

bota - transitions. 1963J:. 

International atomie anergy agency. Blological effects of ionizing radiation at the 

Erai n, 1., 

Schaefke, F. fl. 

Appel, P. 

Nemirovskii, P.E. 

\ Simon ... , P.H.J. 

Thl rri ng, H. 

molocular level; • ' f ~ .. 

Proceedings of the symposium held at BRNO, 2-6 July 1962. (U2 ·- 3) 

and tho Consultants bureau staff of physicist - translators. 

Russian-Engl ish physics dictionary. 1963. (0124} 

Eintu:,rung in die Thoorie der Speziollon Funktionen dor mathema

tischen Physik. 1963. (5277): 

Tralté di méchaniquo rationelle; 2 i~raa ed. 2 Vols. (9213 A
1
/B

1
) 

Nucl aar model s. 1963. (10350 E) 

lnvl oed van Kornstral ing op de eigenschappen v::m constructiezaal; 
\ 

R.C.N. mededeling, 8. z.j. (10499 B). 
Der nog der theorotischen Physik von Ne~ton bis SchrBdlnger.1962. 

( 11296) 

-13-



Unesco, Source book for science teaching; Rev. and enlargod editlon. 1962: 

(382H) . 

Burko, J.E. (ed.) Progrcss in ceramfc ~cience. Vol. 2. 1962. {Vs) 

Hass, G. {ed.) Physics of thin films; advantes in research and developmen~ •. Vol.1. 

1963. (Vs) 

Champion, F.C. Electronic properties of diamonds. Hl63. (Vs} 

Dzel cpov, 8. S. 
and G.F.Dranitsyna.Systematlcs .of bota-decay enorglos. 1963. (45341) 

.:lei sskopf, V. F. Nucl.ear physi os: proceedi ngs of the I nternati onaf school of physi es 

(ed.) · 11Enrlco_Fe~m! 11 , course 23. 1963. (45166) 

Sato~ao maruscript project~ Higher transcandental functions~ .3 vols. (5494/6) 

Bateman manuscript proj eet. Tab) .is of i ntegral transformes. 2 vol s. 1954. ( 5497 iB) 

I.A.E.A. ~.1diati~n dao~ge In sol ids. Vol. 1. 1962 (6419) 

Gray, ü.E. American Jnstitute of physics handbook, 2 nd ed. 1963. (7325) 
. . . . 

Elliot, R.~.(ed.) Advances in •ass spectrometry. Vol. 2. 1963. {45366) 

Roson/Joad, L. 
{ od.) 

Ginzburg, I.P. 

L_arainar boundery 1 ayers; 1963. ( 49419) 

Applied fluld dyna~i cs. 1963. (49420) 
. -

Shorcliff, J.A. The theory of oloctromagnetîc f101:1~moaSl!"~111enf. 1 962. ( 49421) 
• • 1 

Annuel Rovlew of Biochemistry. Vol. E._{1963). (54502). 

hey, H.F. 

81 ackman, R. 8. , 
and J. W. Tukay 

Schäfor, ll. 

Electroluminescence and reiated ëffects. 1!li3. (Fu 12) 

The measuro~ent of pow~r spectra from tho point of vio, of comauni·· 
cations engineering. 1958. (Fu 13) 

Chemlsche,Transportroaktiononi der Transp.ort ilnorganischer $toffe 

llbor die Gasphas~ und seine A'nwendungan. 1002. (Vs),. 



( 

/ 

DocuQentatiesystee■ Electronica 

Op Electronica is momenteel . een documentatiJsysteem tn gebruik ten behoeve van de re
search. Hiervoor Is h_et nodig te kunnen bes·chillc'oo over vé~l bronnen van 1-ofonaatle,en 
speciaal op ons gebied kan warden gesproken over een 1infonaatie•explosfe1• 

Tijdschriften en dergelijke publikaties moeten tior"den bljgehoud,m.- niet• alleen Olil er 
de ap~ossing voor acute problemen in !e ~oeken, doch ook 01 op de probl8111en die zich 
aettertljd -~isschien- z4llen VJordooÓ, voorbereid te zijn en om niet In 16ér opzich
ten dan onvermijdelijk is, de boot te missen. · 
Bo6~en zijn slechts tot !n de details toegankelijk voor wie direct bij een ondeNerp 
betrokken Is, en dl t gel dl eveneens. voor verslagen en voor d" kennis die Jion opdoet 
bij het zelf ontwffrpen. Hoewel een zekere mate van speclallsatio ontstaat, kan een 
overlappende kennis niet g011ist worden en dient dus ~e genoemde kennis-bij-vol-111acht 
(de schrîftel ijke Informatie) ook voól' anderen ter beschikkf.11g te staan. . 
Besloten werd tot een proef met het zgn. UnHer11 Docuaantatiesysteec. leder die Iets 
"meemaaktn dat van belang kàn zijn (ook voor ,ichzelf OG1 te onthouden), analyseert 
dit tot losse, karakteristieke termen, zÖals bijvoorbeeld: 1Tachometer•, "Generatorn, 
•Dempingff, . 
Op een boekingsfornulier draagt hij 1èt deze termen zijn kennts met betrekking tot 
waar deze to vin➔en is, over aan onze administratieve 11an. V.oor po gekozen termen 
worden door deze kaarten paakt met ponsgadtjes die rle vindplaats aanpu!den. 
Het systeem workt zo dat fedèro willekeurige combinatie van kaarten leid~ tot het 
vinden van ooit opgegeven I nfÓrmüt i ebronnon voor dl e ene. colilbi natie.. Zo kán •Genera
tor~ ook gebruikt wordon in de combinatie 8Transistor1 ftJoon1 "Gonerator9 , of 1Drie
fason1 1Goneratorn. 
De mooil ijkheid bij do Invoering van zol,ets is, dat 111en begint mot eeq achterstand 

·van 100~. Deze zijn we nu moeizaam aan het inlopen. En tevens mooton de (toekomstige} 
yobrulkers· worden opgewarmd. We hopen d~t met een half jaar- da achterstand zal zijn 
ingehaald en dat leder er hier aan gewend zal zijn. Tegen dia tijd :zullen 1'18 van onze 
1rv3rfngen op~icuw doen bl Ijken. · 
Mochten er Inmiddels naar· aanleiding van het voorgaande,mensen zijn die denkboelden 
te berde willen brengen, of het eens willen bestuderen, don zijn zij welkpml 

G.J. Kol!len 

ACTIVITEITEN IN 'î KORT.

~fd. Electronica. 
- . 

Een defl n I t I ave ultvoeri ng ":wam gereed van de gefransi stori &eerde voeding voor 81 eek er 
compensatoren; 4_Î bij 12 mA, De stabil!tei~ Is aanzienlijk beter dan die yan een ac-
cu: beter dan 10 /oC. . . :. 
Na precisie ijkingen bestel~e thans ook optica deze: 
Ontwerp en Inlichtingen: J.D. Kraay. 

-15, 
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Een ontwerp bestond voor eon yetransistoriseerde thermostaat-versterker met Pi-weerstand, 
voor Modi scha Veteri naf re Chemie. Mogellj ke precisie ca. 0,2 OC op 250 OC, vermogen tot 
1 kR. 1 nl.: H. D. El evol d en G.J. Komen. · 

re bekende transistorvoeding O tot 20 V 300 mA werd voor Fluct~atios door J.D. Kraay, 
J. Langorak on J. v.d. Kruk uitgebreid tot O tot 90 V bij dezelfde stroom. 

De froquilnti ostandaard (kwartsklok} f s do afgol open maand wegens· storingen o·~ onderhoud 
diverse keren uit .d~

9
vaart geweest. In vc.rband daarmee dient do fout momenteel gestold to 

a:orden op ca. -5.10 t.o. v. G.':lî. . 

Demo~stratie rekenmachine 

Door do firma "Telefunkenfl is enige tijd geleden toegezegd dat "togen het eind van dit 
jaar" aan dom·onst r.it ia model van een analogon rekonmachl ne gedurende drie weken op da af
deling electronica van ons laboratorium· yeplaatst zal wordnn. 
De machine bevat fn de vorm zoals wij hem zullen lenen vijftien versterkers, twee verme
nigvuldlgors en o~n functie-generator en ls dus in staat o~ tijds-functies te Integreren 
en diffarentiaal vergelijkingon, lineai r en niet-lineair, met constanto an veranuorlljke 
coöfficienten, van eerste en hogere orde op te lossen. 
Do nauwkeurigheid van do _gebruikto omlordalen Is 0,1%. 
Gaarne wortlon bal angstel lenden verzoc~t zich op eventuol e probl amen ta beraden en hun 
bal ~ngstolllng aan mij te laton woton. · 

H. van tluri k 

AANT /IL EERSTEJ101RS STUDENTE tl 

Op 1 docember j.l. waren er 17() eerstojaars studanten A-E en M ingeschreven, d.w.z. 28 
moer dan vorig j~ar! -

INGEBRUIKNEtdlNG TRANS! TORIUM 

Da oorsto verhuizing naar het Transitorium heeft roods plaatsgevonden. Op 28 november 
trokken de here~~- Corbijn van ~illenswaard on H.M. van loest {Voorbereiding ~ieuwbouw) 
In hot Transitorium. Hopelijk blijven zo niet lang alleen! 

foto1s . UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 

1 o prijs De hoor F.C.M. van Domme1en ·f. 10,-
20 prijs Da heer G. Bakker f. 5,-

Di a1 s 

1e prijs Drs. J.C. Vl asbl om f. 10, .. 
2e prijs Prof.Or. J.A. Smit f. 5,-
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