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1 N M E ~ 0 R I A M 

Op 17 dJceiRber 1963 overleed onze call ega C. van de Schraaf op 34-j ~ri ye 1 eefti j d 

aan eon kortstondige doch ongonaeslijke zi ekte. In zijn woonplaats ~mersfoort word 

hl j begraven. 

Als technicus op Flectronfca 13s hij e-en zelfstandig werker. ;In dienst van do FOM, 

heeft hij fn de ruim vfer jaren dia hij vertoefde, ook voor talrijke andere werk

groepen apparatuur ontwl kkel d. Specialist mocht hl j zich stell i 9 noemen op het ge

bl od van de Impulstechniek en hoge frequontles. Van zijn meest recente werk kan 

vermol 9 worden de basis el ectroni ca apparatuur . voor de ni ouwe werkgroep Schokgol * 

ven. 

lang nog zal hij ons bijblijven als persoon. Hij was geen gezell lgheidstype, doch 

gro~t is de waardering die wij ham mochten toedragen voor zijn behulpzaamheid en 

oprechtheid. In hem vorl lezen wij in dit opzicht een !deal ist. 

Wij zullen niet moer glimlachend opkijken bij het ronken van z1n sportwagen - een 

van de schaarse genoegens van een zoekende 11ens. Hij ruste in vrede. 

p E R s 0 H A l A 

NIEUWE STAF- EN PERSO~Ea&.EOEN 

Bij de werkgroep Medische Fysica is per 1 januari tot wetenschappelijk medewerker 
aangesteld de heer Ir. F.L. van Nes. 

Do heer C.J. de Vries is met ingang van 1_fe~ruari j.l. aangesteld als assistent hij 
hot practicum bijvak n1tuurkunde voor medici} veterinairen en tan~heelkundige~. 

Tot assistenten bij het hoofdvakpracticur. zijn aangesteld de heren H. ffas (per 1-2) 
en J. Uaari {por 18-2). · 

De heer a.J. de Vre( is op 11 december 1963 als technisèh assistent aangesteld in 
dienst van de F.O.ît, en wel in de werkgroep Kernfysica onder leiding van Drs. 
J. W: Broer. 

De heer R.G.J.C. Onstenk trad met ingang van 1 januari j.l. in dienst als leerling
bedi ende bij de porti ersl age. 

Als h1.•lp bij do onderhoudsdienst is op 10 januari.in dienst getreden de heer H.Jekel. 

Tot secretaresse van Prof. Alkemade is per 1 maart a.s. aangesteld Mej. E.M. Bos, 
(K. 3Dtc). 

Per 1 maart zal als secretaresse van Dr. Wouters in dienst treden Moj. B.E. Zand
vliet, (K. 3u2c]. 

Td H. T.S.-er volontair bij de Medische Fysica is per 1 februari voor de duur van 
drie maanden aangesteld de heer G.G. ~. Tammer; tot U. T.S.-er volontair bij de Voor
bereiding Nieuwbouw (Transitorium) is aangesteld de heer J. Krol. 

Tot opvolger van de heer O. Dekker zal met ingang van 1 maart als onderhoudsmonteur 
in dienst treden de heer C.O.J. van de Korput (K. 100). 

Ten behoeve van het Transitorium zijn in januari aangesteld~ 

tot schoonmaakster: Moj. J. ;orst 
~evr. W. Verschoor- van Zij 1 
Mej. M. lf. Enni k 



tot kantinebediende: 
tot c orveeär : 
tot chauffeur: 

MUTA Tl ES. --

r~ej. IIU. Corsten 
Mej. E. Klumperbeek 
Mej. M. van L s.-iuwen 
A.J. Smoorenburg 
A,1/. Srands 

lriej. C.C.M.111. van Bunnik, administratief medewerkster op K,210, is in januari l ,l. 
aangesteld tot secretaresse van Prof. Dr. J.A. Smit; zij zal in deze functie alle 
administratieve werkzaamheden verrichten voor de werkgroepen Optica, Gasont1ading 00 

To 11 en Ms 11. Voorts verzorgt_ zij de tentamenadministratie ·en de werkcolleges. 

De avondportier, de Hear P. Groonenberg, is per 1 januari j.l. aangestelu tot huis
meester van het Transftorlum, Voor ?e avondbewaking zal naar een opvolger gezocht 
wordan. · 

De heer R. auys heeft na zijn terugkeer uit de militafre di enst ep 6 januari j.l. 
zijn werkzdamhaden als instrumentmaker bij da Technische uienst weer narvat. 

VERTREK STilF- EN ·PERSONEELSLEDEN 

MClv.rouw M •. C. Schoote- van Leer (K. 208) zal op 1 élpril a.s. do boekhoudkundige af
doling en daarmee het Fysisch laboratorium gaan verlaten. 

t:evrou111.J.hl. Verstceg- de Groot (K. 302c) verlaat per 1 april het 1 aborator!um. 

Mevrouw H. van Gaal en- v.d. Weert (K. 213) zal per 1 maart van hot Fysisch Labora
torium vertrekken. 

Dr. J.C. Goedheer is par 1 j anua'ri 1964 benoemd t9t 1 ector in de ~i skunde en ltatu~r
'118tenschappen om onderwijs te g8ven in de tliofysica. 

De heer Uil. H. i3ergen is met Ingang van 1 januari j. l. bevorderd tot admi ni strati af 
ambtenaar C Je klasse. 

Mej. E.A.G. Karssan is per 1-1-196"4 bev~~ erd t ot auministrati ef ambtenaar C 2a 
~~~ . 

VER.OOFO. 

26-12-1963: Mej. J. van Tessel mot de heer G. van Kragten. 

. HU~a IJKEN. 

De heer (i. J. van der Uil dt is 1,p 6 februari 1964 in het huw el ijk getreden met Mej. 
. T.H. Ottens. 

Mej. '/1,1<. Pos'. (K. 213) is op 8 januari j.l. in het huwelijk get.reden mat de heer 
J.H.ö. wallanburg. 

B.IJOE GEBEURTENISSEN. -- ------
30 november 1963; 

Saskia ltarina 
docht0r van de heér en mevrouw. Zendstra- van der Zee. 

26 december 1963; 
Marilltte 11dri ana 

dochter van de heer en mevrouw ~essel s- Hageman. 

2U-december 1963: 
Gij sllert !ll i11 em 

zoon van de heer en mevrouw van den Bold-Kl eyn van Willigen. 

DÁNKBETUI 61 NGEN. 

Voor ontvangen gelukwensen en ~eschenken ontving de Personeelsvereniging dankbe~ 
tui gingen- van: 
Ue heer en mevrouw van Zoest-Groenwoudt en de heer en mevrouw Janssen~witkamp, ter 
gal egenhei d van hun huw el ijk; 
lllej. J. van Tessel, ter gol cganhei d van haar verloving. 

OOCTORniJ. EXilMENS. 

16-12-1963: 

20-1-1964 : 

J.C. Bruggink 
ïl.J. de Vos 
C. van Jer Rijst 

p 
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N A K ~ N D I D tt T E N 

J,L.C. van \'lijk oxp.nat. 
Boll onhofoist raat 90, Utrecht 

~. van Zanten cxp.nat. 
Knoppel hwtstraat 12 bis, Utrecht 

Th.H. Peek exp.nat. 
Zandweg 134, De Meern (U.} 

J.S. ,;, d~ Boor oxp.nat. 
tlagcl haonl a:in 57, Utr.-icht, tol.; 81285 

fi.J.W. L insscn cxp.nat. 
v. /deurssfra:t 41, Ut rocht 

S, Dijkstra exp.nat. 
Slotlaan 01;., Utrecht tel.: 111 513 

K. Vos cxp.nat. 
Gansstraat 92bis, Utrecht 

J.F.M. van Sonsbcock exp.nat. 
Kromme Nwe Gr. 90 bis, Utr. tel,: 29741 

R.H. Geer! ings 
Krommerijn 58, Utrecht. 

exp.nat. 

i,K,E, 8ongonaJr exp,nat. 
Vcemarktpl cin 10, Utrecht, tal .32749 

J,G,F. Spit cxp,nat. 
~lontfoortl aan 13, Utrecht 

G.E.J. Spinnewijn oxp.nat. 
Vaartserijnstraat 25, Utrecht 

1. M. Sui j 1 en exp. nat. 
Jokcrst raat 41 , Utrecht 

M. F. Hill cnoar cxp. nat. 
v. d, Mcndcst r. 116, Ut recht, t "1. 14969 

J.G.C. Eyck, exp.nat. 
van dor· Goesst raat 25, Ut ruch t 

C, Kraan exp.nat. 
Roel ofsst raat 2, /..1 foort, tel. 14416. 

~. van V~cn exp,nat. 
Tolsteegsingel 16,lltr. tel. 29748 

W.A.M. Veltman oxp.nat. 
Vac.adr.: B~c:. ruwljksestr, 2°. 
Wealwijk. K 4160-2506 

HEI PALEIS TRAHSITORIË 

(Een oude}aarsavondsprookj~. 

vrij naar Dr. H. B, A. B.} 

Do Keizer van ltorië, uit de weer tot aanzien gekomen orde der Mah Yong Tso, 

was een machtig h~~rse~~ Hij had da inwoners van hot Overl_tori sche 1bevrij da van hun 

di ctatori ale regaerd~r an uit dankbaa,rhefd bouwden de Transltorl ërs vlak bi J de 

.grensrivier de lter een groot paleis met vale kamers voor hun keizerlijke bevrijder, 

Toen de Keizer van zijn Grootvizier vernam, dat zijn paleis aan het einde van 

het jaar gjlrood zou komen, besloot hij daar met allo ~ah1s uit ltorlë het Nieuwjaars" 

feest to vieren.Dit zinde de orde dor Woe.Pei Foe niet en op de middag dat de Keizer 

mct •zijn hovol ingcn het feest der Surprises vierde, bolegdon de· Foe1s in oen barak 

in · het West én van· rforiä éen · geheime vergaderl ng. Zij besl ofon 0111 do Kei zcr voor te 

zijn en zo gauw mo-gelijk de ~roqt~te. zal en van het pal ois to gebruik to nemen. 

Er brak een tijd van grote bedrijvighei d aan. Reeds de volgende dag arriveerden 

twee moub□lvormakers en eon demonteur In het veld van ltoriö, diÖ met grote ijver aan . . 

de slag gingen, zodat al sp'oedi g oen hondÖrdt~l oni gszi ns verbouwde tafels, bonovens 
. . . 

twee grote _kasten en 25 kl eino kastjes voor schakels in do grote zal en van hot pal eis 

in Transi.tori~ gabraéht kçndon wor~en.Vl_al(na ntauwé maan begon/ion de Foets deze za-
- . . ~ 

1 on in te richten, waarbij ·het hun dui dal ijk ,werd,dat de Grootvizier te optimi stf sch 

wes. geweest.Zo troffen ZIJ in da 9ohcî111e (donker~) kamers de schil_dcrs mot hun verven 

aan, die soms hun schuilplaats verl i eton om de andere kamers in het pal eis verder af 
. . 

te schil deren. Ook bU de andere .Ovori tori sche amba·chtsl i eden was do vreugde ovor llun 
. ~ . . . . .· 

bevrijding en daarmee hun arbeidsvreugde blijkbaar getaand of.mi~schien drukte het 

besef van- all o ·nog te :1. orri çhten. workzaamhedon het arbeidstempo, ~ant aan het el nde 

van het jaar ~~s het p1i1°ets nog lang ni et klaar. De -verwarming en.de postverbinding 

werkten wel ,de water! ei ding en de tel afoon echter nóg niet. Verder worden de vloeren 

van de kamers, waarin de Foe1 s hun mach!neric~n wilden plaatsen, voordat het vol-



dat het volle maan was geweest niat meer geschuurd en gewreven. Daarom m~esten daze 

draai - en boormachi nc,s in de gang on dor :twee d~kzcil en y.Jrstopt wllrden. Dit gaf de 

t ogelzetters ili:;er· nanl ei di-ng om hun arbci o in dit ( oost el i)k ) deel van de gan\j te 

staken. 

· 1 n hat veld in het ~eston van I t orië strt~t de uarak, k~ud en occr cie orde dor 

!ie;;) Pei Foe (v~órh,ç,î g) ·verl afon, 1n het _kcizorlijk ~alois in Transi torië wach+en do 
. .. 

Foo's in spanning cp het Uiauwjaarsfe.ast dc,r ~ah1s, dat tot ni euwe maan zal dJren. 

Gsef beiGe orden, lozer, nog tot vcl lo maan gel e;;ienheid om het pahis ir, te 

ri chtcn, oaarna bent u van harte wc,I kom! 
B, K. 

ACTIVITEITEN I N 1t KO RT. 

Afd. Electrcnica·. ---------
Oe basis tij dmeetapparatuur voor de nieuwe werkgroep Schokgolven kwam gereed. Hiermee 
kunnen na optisch~ triggering digitaal l ooptijden gemeten worden tot op 1 1usec. 

De eerste exemplaren konden ,1orden afgel everd van een oud p.s.a. in nle:·we vorm: 0 tot 
30[; V bij 50 m-A, thans echter mot verhoogde instelprecisi a, hoge sb bil iteit 66k bij 
l i;ige spdnningen, door tamperatuurcorrecti e lage drift, on, llelangrijk voor het gebruik 
mot h:il fgel oiders: geen transient s bij schakele-n of netstoring. 
lnl. en oniw.: ·o.L.· Elevel d. 

Voorts ontstond aen éompacte gotransi st ori seerde d, c. "el ectr001oter vc.or pos. s ~ r<i111èn 
tot 10~12 A· v. s., met eon drift van ca. 3.10-14 i./h. · · 
1 nl •. ~n ontw.: D. L. El avel d. 

Voor wio dé Kwartsklok luidt: frequentiofout op 30-12-1 63 .+ 2.10·
9 

t. o.v. mr, ·verl oop 
minder dan -1.10·10/dag, sinds 18-1 2- 1 63. Vuor 1964 gel ut eon verschil t _ussarr .(l!IT en 
gedefiniäc rda tiju · van -1~0.10-10. 

K. 

Kooppraatj e 

De laatste tijd, hebb_en er nogal wat mutatiei plaats gevonden in de pêrsoneetsbezatting 

..van het Fysisch la_b~ratori urn. Oude bekenden vertrokken, maar nog meer ni eowel ingen 

mochten wij welkom heten~ 

Het kan daarom geen kwaad eens uiteen te. zetten, hoe wij te handelen hebben bij aan

k~pen eonbestellingen. Voor velen blijkt dit nl. nog .een probleem te zi}n~ 

Wij kennen in het kflrt gezegd interne en externe besteHlrlgen. 

lnterne_bestellingen: 
..... 

1 n de eerste p1 aats zijn dit aanschaffi ogen van goeder~n uit o·nze magazijnen.Hiervoor 

ge brui kJn wij de oranje bonnen, ook genoe1d magazijnbonnen, wel k_e· uits I ui t'end voor dit 

do·el bestemd zijn. 1-lierop vullen wiJ in uit welke magazijn de artikelen betrokken wor-
. .. 

den ( rechtsboven op iiet nieuwste model en 1 i nksboven op een oud model ). Er zijn enkele 

nog oudere modellen in omloop, die wij hier niet meer zullen behandelen. 

Verder is op de orahje bon vol do-ende ·ruimte ::m da verlangde artikeTèn ·te 011schrij _ven. 

Ondoraan· in te vullen de datum, naam ~àn de aanvrager: ·paraaf ·~~~-tot tekenen ge~ach

tigden voor accoordverklaring, de aanduiding en het nummer van d~ werkgroep die het 

gevraagde zal betalen. 

De bedragkolom wordt door d~ magazijnbeh·eerders. ~n de administratie ingevuld en gecon

troleerd. 

!liet deze oranje bonnen betrekken wê artikelen e.d. uit het hoofdmagazijn, het techni

sche magazijn, het electronica-magazijn, het retoc~:magazijn, het fotografische"maga-. . 

zijn, het edele metal en-magazijn en het overdrukjes.:magazijn. 

Vervolgens kunnen inteme best ellingen ook gedaan worden ~et gebruikmaking van de al

gemene bestel bonneri ·(;.8-'bonnenl ·ook wel witte bo~nen genoemd. Deze g~bruiken we wan

neer we opdrachten ~ill en v~=rstrokken aan onze ei gen techni scha· dienst, de afdeling 
. - ' . ,- . 

el ectroni ca, de onderhoLids.dfenst, de glasbi azèrij en de tekenkamer. 1 ndi en deze op- _ 

drachten min of meer omvangrijk zullen· zijn, worden.aan de hand van de AB-bonnen order-

Il - 9 .. 



~aarten uitgeschreven, die hier verder buiten beschouwing blijven, omdat het gebruik 

hiervan alleen voor ingewijden van belang is. 

Blijkt dat het op de AB-bon veraelde slechts een kl ein werkje betreft, dan wordt deze 

bon zonder •eer aan de dienstverlenende afdeling als zgn.kleine opdracht doorgezonderr. 

Gaan de AB-bonnen vergezeld van tekeningen of schetsen, of zijn deze al aan bv. de , 

TO afgegeven,_ dan dient dit op de bon vermeid te worden. 

In de practijk komt het er dan op neer, dat aan de hand vàn het vennel de ·op de order

kaart c.Q. de AB-bon de opdracht wordt uitgevoerd. 

Externe bestellingen: 

Alle bestèllingen buiten het laboratorium geschieden eveneens aan de hand van 4l geaene 

Bestelbonnen. Zoals ook al op deze bonnen in de kop vermeld staat, zijn deze niet be

stemd voor de leverancier. De daarop vermelde gagevens worden o,ergenomen op de uit

gaande bestelbonnen en- brieven, welke door de adfflinistratie worden verzorgd. 

Öe invulling van de Al:l-bonnen zul1en 110 nu puntsgewijze behandelon. 

Bij 'Betaling door •••••• • wordt ingevuld wolk lichaam de order gaat betalen, b.v. 

Curator~n, F.O.M. 

Bij 9Werkgroep •••••• a vullen wij in do naa:n van de werkgroep to wi ens, laste de be

stel 1 i ng moet worden gebr"?cht. De credi eten en subsidies zijn nl. weer onderverdeeld 

in werkgroepen, boekhoudkundig eigenlijk aan te duiden als kostenplaatsen. 

De verlangde artikelen worden vanzelfsprekend duidel Ijk vermeld in de ruimtq onder 

'Aantal I en 10mschri j vi ng··van het arti kal•• Het •gebeurt dj kwi j 1 s dat men er iets on-

1 eesbaais in schrijft, hetgeen niet bevordelijk is voor een snell e en juiste bestel• 

1 ing. 

In de kolom •Raming• dient men een zo nauwkeuri g mogelijke rami ng van de aanschaf

fingsprijs te· vennelden. De AB-bon wordt nl. als zgn. ooekingsstuk in de boek~ouding 

gebruikt bij het boeken van de bestelling. Dit Is nodig om steeds de juis_te stand van 

de crediete·n.en subsidies te bepalen.Een -bestelling wordt dus niet all een gebookt zo-

dra de factuur binnen is, doch •anneer deze binnen is, wordt hot definitieve bedrag 
- 10. 

1 
) 

' g 

van de aankoop in ~e boeken verwerkt, terwijl dan h{lt ge1-aamde bedrag Vé:\'l. de bestel • 

1 fng we·er wo:dt teraggaboekt. 

Verv:>1 gens worde'l nad11 en arlres· vari de leveranc.i er .ingevuld.. Hf er. ka.n aen &~n van 

onze eigen diensten verlenende werkgroepen vermelden, z~als de te~hnische dlen~t, 

electronica, enz., indien 'het een interne opdracht betreft. Is de . leveraPcier er 

echter een van bul!en het laboratorium;ov. LekKerkerker, ~arius, Bleeker, enz~ ~an 

~orot van deze da naam en het volledig adres vermeld. Verder in t e vullen de datum; 

waar hot oestelde voor dient, o.v. voorraad,app.nr. enz., de naam van degene die he~ 

bestel de wil heboen, gaarne met vernel ding van kamer-en huisteJefoonnu1111er. Voorts 

ooi\ de naam va_n di egepe, waarmede het overleg aangaande de aankoop is 9eschi ijd, Dl t 

geldt speciaal voor oi e medewerk(?rs, dl a geen h keni ng.,;bevoegdh.ei d heboen_ on de aan

schaf met hun werkgroepleider heooen overlegd. Deze werkgroepleider t ekent dat bij 
8Gezlen8 indien het besteflingen,betreft, dfe de f. 50,-- t e boven gaan, t-erwi.jl de 

Beheerder de bon voor goedgekeurd aftekent op de daarvoor beste111de plaats. Bi.j_ be"'.: 

stellinge'l die benaden f.SO,- zullen blij,en tekent de werkgroeplaider definitief af 

bij ngoedgekeurd".De tekening voor gezien kan ook geschiaden ooor daartoe gemach

tigden, geen werkgroepleiders zijnde. 

üe vol 1 edl g 
0

ingevul de en getekende AB-bonn,in worden a-fgegeven bij de admin1§tratie 

{kam.:ir 21u), waar voor verdaré afwikkel in9 van de bestell iny wordt gezorgd. 

Zonder bon kan en t1ag no.oit iets besteld worden. ln so11mige .9evallen (gij kl eine 

s~oedeisende aansctlaffingon)kan men iets in de winkel halen tegen cant.:nle betq)i11g. 

Ook hiervoor is een volledig ingevulde en getekende oon nodig. Het verdi ent ec~ter 

aanoeveling hi erovdr tevoren contact op te nemen met de administratie, kamer 210, 

telefoon 20 {de heren van der °ïjerff. en tier.Jen}. Hat is.nlj; : dihij,1s.niat:' nodlg i-n 

sp~edei sen de geval Jen c'.lntanté aankopen te doen, omdat i:n Utrecht een ~antal 

leveranciers woont, waar men met een zgn. ·rechtstreekse bestel bon terecht kan. Deze 

zijn voor de verschil lende geval1 en i}i j genoemde heren bekend. 



Aan de hand van de ontvangen AB•bonnen wordt, zoals gezegd, door oe administratie de 

bestelt ~ng geplaatst • . Hier wordt: nl. nagégaan of· een· bestel Hng pe·r gewone ·brief; ~ér 
rechtstreekse bestelbon of via het R.I.B. gedaan moet worden. Daarom is het ·van be

lang 11.erop te wijzen. dat. telefonisclie . bf:Sste11ingen ten zeerste ztin af te raden; om · 

niet t~ -zeggen dat dit ve.rboden is. De ervaring·ltPeft geleerd, dat dit vrijwel· altijd 

aanl-eiding fot misverstanden. dutbel·e hverlng e.-d. geeft. Ook hn tret -fysisch labo• 

ratori_um voor. telefonisch gedane bestelt i ngoo geen veranhoordeHj khei d nemen, o·mdat 

dikwJjls verzuimd wordt •. de ·naam van de nesteller te. noteren. Het is in het verleden 

meerder~. mal en gebeurd, dat bi onenkomende arti kal en om-die raden werden geretourneerd. 

Op re~e~ing van het Fysisch Laboratorium halen van artikelen· in de stadïs n!et illoge-

1 ijk en mag niet voo.rkomen. 

Op de AB-:-bonnen, waarmede bestelli_ngen wor~en gedaan, welke betaal ij zullen worden uit 

de F.O.lll,•subsidies, dienen de nu11111ers van de .apparaten wel"ke elgendo11 van de F.O.M. 

zijn of zulle_n _worden, vel'.'flleJ d. t~ word.:.n (zgn. F.O.M. U nummers}. 

Wij menen u met _dit kooppraatj e zo volledig mogeHJk te ,hebb-en i ngel i chf omtrent for• 

maliteiten. waarmede de meesten van ons vrijwel dagelijks te maken he~ben, WU hebben 

zeker p~et_ a11!3 facetten -belicht, maar dat betreft dan die .gevallen die beslist nadllr 

overleg eisen. De_n~ren ~an der Werff en Bergen zullen u gaarne. alle· verder, gewenste 

inlichtingen ~erstrekken en staan steeds tot uw dienst. 

v.d. w. 

.. WIJZIGINGEN TELEFOONGIDS 

111en wordt yerzocht .1 n de. tel eföoogi ds op. ~e kamers de vol geode wij zi gf ngen · aan te 
brengen: Toestel 59 uit kamer 315 b/c an munttoestel van bordes 31• komen te ver-
vallen (bel de'n zlj h •~ggehaal d). · · 
Toestel 25 . v~n kamer 302 .b. { Dr. v, d. Bol d) , I i -veranderd en nu geworden no. 59. 
De nummers 25 en 26 worden 2 1 ijnen naar het .Transitorium, . : . ' 

MET TRANSITORI UM 

1 edor zal zich herfnneren, Ïloe tl:fdens hot 1 aatste Uni vorsit eitsl ust rum op 
15 aprjl 19~1_dc eersto paal voor het TransitoriuDJ werd gesla~en.' Op 15 fob~uari 1962 
werd ec~t met da bo~w begonryen en nu. jänueri 196~ zal het gebouw in g~bruik worden 
genomen. 

Het programma van eisen, ~at raan hét gebouw,m~est vol doen, , Is ~P aanwij zi ngen 
van het Buraau Nieuwbouw der Universi teit opgest el d, terwijl de functi Önari ssen van 
dit bureau ook stocds _collrdincrand zi jn opgetreden, Het gebouw is ontworpen door hot 
~rchite~tJnbureau Sj, ~ou da, t erwijl do leiding en voorbereiding in handen was v~n 
do_ hoer \ll.F. :n,~terhout. Do u'itvoori ng• geschiedde door het r1anncmersbedrij f 
ûeor. van Rossum. De tot al e bouwkosten, inclusi d inshlll ati as en vaste i nrichti ng , 
bedr.:.gen ca 5 mil J oen 9u 1 don. 

liot gebouw ligt in de 1Ulthof 1 , waarheen in de t ct::komst ook vel c ande re 
l aborc:t ori a en universit eiten zuil en vërb~ i zen. Het besta<1t uit een iio0fdgobou111 en 
een toren mat pl atform vooi' sterrekunóige observaties , t erwijl een ketel hu.is de 
stookinsh ll d ies h:irb'ergt, Het gobou111 ligt 1D-. t do lange gevels aan noord' en zui dzij'
de en -~cott een gemiddelde hoogte van 7,5 met er; het is 30 met er· breed en 184 mot er 
l~ng. Deze hoog~ il is aan de noordzijde ni et, aan de zuidzi~de wel doo r een vordi e
pingsvloor in twee verdi epin gen verdoold. Zo komtfa 7000 m bruto vl oeroppervlakte 
beschikboar bi j een t ofal a inhoud van ca ~9. 0U0 ID 2 ·Het n€:Uo vl ocrpµpervl ak i s 6335 m • 200 ID voor hot s torrekunde-pl at form. 
Do verdci in g is al s vol 9t; ' · 
. , .• .. . . . ( 3) Col l eg;n al en, prepareerkamers et c. ca BGO -m~ 

practicum hoofdv·a~ ~nat uu rkunde : 5.9(1 m2 
practi cum oijvdk l)_atuur~unde; 480 m

2 
student en Wllrki'.,l aáti · - 180 m2 
practicum sterrekunde 60 m2 
donkere kam?rs 100 m2 
p1acticum wi skunde en storrakunde 120 m2 
practicum wi skunde 460 m

2 
zi t k&IDOrs 650 m2 
cantino - ·· . 550 IR2 bi iJl i ot heok 100 m ' 2 
,admi ni strati ç 50 m

2 
corridYr, gaQgen, t oilott en 2170 m

2 , . Totaal ca · 6300 m Detto vloeroppe rvlak 
De corridor l oopt in de l en gtori chti ng van g(lvel t ot gevel, is 8 A 9 met or hoog 

on vari eert in tireodie van 4,70 t ot 12 meter. Er i s een vriJstci,nde "orti :irsl oge In 
gcp 1 aatst. 

OG muu r is versi erd 111et abstracte figuren w"l ko met wandmat ari aal in relief ZiJn 
aangcbn.cht n.::ar. onh "rp va11 do Utr1; chtso be&! dhou~,or Joop He1<m:.1n. Voorts bovindt zich 
vers i ; ri ng in ac· cantirio; oon muzaik van Lui ~i da Lcrna en in do Qxpositi oruimte ster-
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rekunde: oen llnolaumlntarsia van tliak Molenaar. Onder de corridor bevindt zich nog 
een kelder waad n dl verse I nstal 1 atl es zijn ondergebracht. 
Het beheer van het Transitorium zal gevöerd worden door een boheerscom■issle waarin 
da drie verschillende groepen gebruikers zijn vertegenwoordigd door de heren Dr. J. 
!loutgast, Dr. H.M.A.11!. l'loutors en Drs. L.J. Kal ~ij n. 

In het transltoriua worden vanaf 13 januari 1964 alle colleges en practica 
voor de stud! erf chti ng a t/m d en m gegeven." Het P"acti cum voor hen, die natuurkun
de als ·bijvak hebben, volgt in de Paasvakantie. Bovendi~ fs reeds geblel<en, dat de 
nieuwe ruimten ook voor andere groepen een uitkcmst z!in. Zo is er van 5 tot 10 ja
nuari een lerarencursus wiskunqe g~geven, die daanaee de spits af beet. 

De ni euwe aanwinst van de Universiteit kan worden bereikt via nieuwe wegen in 
de Johannapolder. Door eerst tussen station en Kromhoutkazerne door te rijden en dan 
achter do kazerne links af te slaan, vindt men het vanze!f. Telefonisch contdct is 
Mgél ijk onder nu11111er 1871t1 (7 lijnen) van het 11et Utrecht. Het postadres Is: 
Trans! t-Orfom Rij ksunl versiteit, lkliversi teitscentrum 'De Uithof•·• post Utrecht ( geon 
straatnaa• vermelden). Voor het vervo~r van apparatuur e.d. Is een Volkswagenbus met 
chauffeur beschikbaar 

Een 11danrn111. 1 J KC bezl c~tf gf ng van hét T ransltorf Uli döor de bewoners van het 
fy~f sch labo rat ori u11 zal binnenkort pl·aat svi oden. 

VAN DE PERSONEELSVERENIGING 

JAARVERGADERING 

wij maken onze leden er op attent dat de jaarvergadering gehouden zal worden op: 
6 maart 196/t te 20.00 uur in kamer 308. 

1. opening 5. verslag Kas-commissie 
2. notulen 6. Bestuursverkiezing 
3. verslag Secretarf s 7. rondvraag 
4. verslag Penningmeester 8. sluiting 

N.amen voor kandidaten bestuursverkiezing opgeven bij de hoer J. van 8enneko111. 

Namens het bestuur 

B. van Zijl 
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U T D E \il E R K G O t p: · E N 
-----------------------------~----~-"---------.------------------~--------------~--~~ 

OPTISCH· ul,OERZOEK. 

. Onder optica wordt op het lab. al lange tijd oen terrein van onderzoek verstaan, dat 

een randgtJoied vormt Qan wat men gewoonlijk met optica aanduidt. In de optische 9roe• 

pen wordt gewerkt aan ond&rzoek van lichtbronnen en in het bijzonder aan ond?rzoek van 

de stof, die in feite de lichtbron vormt. Veel van dit werk ,ordt gewoonlijk aangeduid 

~!s atoomfysica of als spectroscgpie. De bestudeerde stof kan vast zijn of uampvormig, 

afhanke 1 ijk van ûe kai.;ze van de omsfandi gheden voor het proses, dat men wil oei:i jke11. 

Da afdeling frecisie·ijkinyen (ké.mcr :i11 en 313} _doet o.m. onderzoek aangc;ando de stra-

l i ngsemi ssi e van wolfraam en koolstof bij hoge temperatuur. Deze materialen worden 

v~el als lichtbron toegepast vanwege hun hoge smeltpunt. De eigenschappen van een gloei· 

end wol fraam-rosp. kool oppervlak Z!Jn dan ook al door dl verse onderzoekers bestudeerd. 

üe resu itaten lopen echter nogal wat uiteen, zodat enig· nader onderzoek wenselijk is. 

De emi ssfe van kool stof wordt gamaton door A.B. de Graaft (kamer 311), het onderzoek 

aan de ~missie VdO wolfraam begint waarschijnliJk over een paar maanden. Hoofdonder· 

werp bij procisieijkingen is het doen van temperatuurmetingen (Drs. W.A. Heusinkveld, 

Drs. K. SchurerJ. De afdeling b~:::chikt over hüe platina weerstandthermometers . die 

samen nat interval van 1,4 °1< t ot t, 30 °L bestrijken. Twee· standaard•ther111oijlementen 

zijn gei ;kt voor het interval v:::n 630 °c tot 1063 °c. Daarooven wordt de schaal ga· 

b~seard op de stialinyswat van Planck, met als ~eetins,rument uc optische pyrometer. 

Voor t ~m~eraturon tot· 20üC 0c is hiermee oen grote nauwkaurigheid bereikt zoals ge• 

blekên uit een intemationale vergelijking mei een vijftal buitenlanóse st:mdaard· 

laboratoria en zelfs tot 40ü0 °cis de nauwkeurigheid redeliJk. 

Een Doi}µroduct 8 van èe tomperatu~rmatingen is de mogèlijkheid, nauwkeurige metingen 

van gelijkstromen en -spanningen en v~n weerstanden uit te voeren. 

Onderzoek op h_et gebied van <10 temporatuursch,:al wordt gudaan door Drs. Hausi nkvel .d 

{kam(;r _311) (opti scha m..,ting van het smeltpunl van goud an zilver, nu nagenoeg afgü· 
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sloten)., door M.\11.A. Schmitz (kamer 313) {opstellin~ en iJking van een foto-elec" 

trische pyromilter) en doÖr Drs. K. Schurer (kamer 311 en 123) (meting van de tempe

ratuur in de zuil van een kool boog m.b.v. lijnprofielen van .;pectraa1lijnen en de 

methode van lijnomkeèr. Hi erbij wordt o.m. gebruik gemaakt . van resp. een Fabry-P6rot 

interferometer en van dt grote roosteroµstelling van k 125). 

Eeri variant van dit laatste onderzoek is bij de afdel in~ Optica te vinden, ·waar 

H. Cráton (kamer 125) een reeds enkele jaren lopend onderzoek voortzet ter oepaling 

van de temperatuur in een kool boog uit lijnomkeer met een gepulsde hogedruk kwiklamo 

als achtergrond, Dit onderzoek heeft een aantal veelbelovende. resultaten opgeteverd, 

die het probleem van het bepalen van de temperatuur in oen boogontl adi ng heei wat 

dichter naar een oplossing brengen. 

' Nieuw voor ons lab. is de afdeli ng Schokgolven (kamer 4-14) onder leiding van 

Dr. Chr. Smit. Deze afdeling gaat hoge temperaturen opwekken door een schokfront zich 

door een gas te laten bewegen. De daarvoor nodige schokbuis is in opbouw, en komt 

binnenkort gereed. 

Da schokgolf plant zich met grote snelheid voort door het gas; het is dus zaak de be~ 

schi kbare informatie in korte tijd (minder dan 1 msec.) v<1st te 1 eggen, Oe apparatuur 

daarvoor is in samenwerking 111et Electronica opgebouwd. 

Hot is de bedoeling de schokbuis als bron van hoge temperatuur to yeoruiken naast de 

hiel' veel Jebruikte vla111men en bogen. ·ogel iJke terreinen van onderzoek zi}n o.a. on.,. 

derzoek van de schokgolf zelf {b.v. optredende temperatuur, duur), m~ting van over

gangswaarschijnl ijkheden, onderzoek van chemische reacti es Lij ·hoge temperc:tuur, 

contouren v:in spectraallijnen, spectra ven diverse stoffen, 

3ij de ~fdel!ng Gasontladingsproces::.en werkt Drs. H.ll.r,i. Heideman aan het onderzoek 

van de poltrisatiegraad van holiu~ -en kwiklijnen in afhankeliJkheió van de snelheid 

van de e 1 eet ronen, die de exci tat ic vu roorzaken (kamer it11 !, Samen met Drs. ~. F. 

Muntjewerff wordt een onderzoek vooruereid voor het met en van clectrische aanslaa-
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Functies, waarbij de belangstelling uitgaat naar de richHngsvt"Jrdelen err de energie

verdeling van de electronen na de botsing, 

·Combinatie van deze bei de onderzoeken moet i e~s. nat.lers leren over de wisselwerking 

van He en Hg atomen re3t l angza~e (10 tot 100 eV} el ectronen. · 

Voorts onderzoekt van Heusden een methode om optische aanslagfuncties, te meten 

mët een -beter gedefinieerde ·-el ectronenenergi e. Hij maakt daarbij gebruik van de zgn. 

retarded potential difference method; waarbij m.b.v. roosters in de aanslagbuis de 

el ectronen-energi o~n aan de 1 age kant scherp ·begrens'd worden; ve-rvol gens wordt de be

grenzing iets tb,v. -0,1 eV) hoger geleyd, de in boidè gevallen gemeten aanslayfunc

·ti as worden van ·el kaar af9~trokken, en het verschil is de aanslagfunctie, die hoort 

bij el octro~e~ _met ~en energie dia birmen 0,1 eV gedefinieerd is. Tegenover de winst 

aJn scheide_n~ yemogen staat echter een aanzienlijk verl_les aan _gavoelig~eid, zodat 

do methode voorlopig t ot de shrke Hg lijnen beperkt wordt. 

Onder gasontlading resorteert het onderzoek van Drs. ~alters (kamer ~13), dia foto

. el ectri s~h da i ntensitei tsverhoudf ng meet van :telkens hoe spectraal lij rien=. 'Hiermee 

wordt onder~ocht hoe de bezetting v~n de aangeslagen niveau1s van gasatomen in een 

gasontlading door. 1den el ectronontemperatuur beînvl oed wordt. Dit resultaat kan dan 

weer vergal eken ·îlorden met een 1 angs ~1 act ri scha vieg gemeten· el eet ronentë.mperatuur. 

De resultaten kunnan ons ; en inzicht geven in de evcnwi chtsconditl es in een gasont-

1 adi ng. 

Het vl amomlerzoèk f s al eerder afzonder1 tjk besproken: in Mn van de vol gonde nummers 

wordt het overzicht over het optische werk afgerond met en bespreking van de 

f.O.lt ·werkgroep T.N. ll. 
K. Schurer. 

Kathodeve~_tuivin9 

Op kamer 316 worJt kathodeverstuiving onderzocht, Uit is het uittreden van atomen 

uit een váste stof ton gavol ge van een i ononbómbardamont. Men schiet met edel gasi o" 

nen van 10-2000 eV op metal on ( voora1 66nkri stall on). 
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Gemeten wordt de varstul vi ngsopbrengst { van de orde van 1 ato011 per ion) uit de 1eer

standsverande~ ngen van de 011gevangen 111etaal lacJ9 en voorts de gemlddel de e~orgi e per 

verstoven atoom ( van de orde van 5 e~) uit_ de te1peratuursvorb 119! ng van een opvano

plaatje. Deze grootheden worden gemeten alr functie van de ionenenergio en de uft

treedhoek. 

De hoekverdcli ng l s v~oral bij hot Les chi eten van éénkri sfoll en interessant: het blijkt 

dat er In con kristal rijen focussarende ketting~o~slngen voor kunnen kp~en langs de 

dichtstg_epl_(:(k!o kristalrichtingen. Da.-irdoor bestaa~ er sterke voorkeursuittree.~rich

tfngen. ~e spreiding van de uitgeworpen atomen om zo'n richting gee~t informatie ever 

de r~ost_ertrilling.m en de energie vun de uitgewo!'Pen atomen hangt samen -~ot qe 'lli.s-

selworki ngspot ~nti ajl tussen de roosteratomen. 
· C. H. lfoij"senfel d. 

s2~ LADOERWEDSTRIJD 

Een dezer dagen gaat het dan gebeuren: het plan, dat al lang g~koesterd is In de bo~
ze111 van de spbrtcammissie, wordt werkelijkheid~ 
De trap van het F;s lsch Laboratorium, cont~Jm van 11ededelin9Cn, zaken die men beiliît 
moet weten, weet, of zcu moeten ,eten, krijgt een_ nieuw bqrd erbij_. Een bord, waarop 
de stand za1 worden bijgehouden van de krachtmetingen ~er s2-J~den, die 111eedoen in de 
categorieën bH jarten.- of schakan van deze 1 adderwedstri jd~ · · 
Voor diegenen, <lie niet p.recies op de hoogte zijn, een klejne -explicatie: bij een lad
derwedstrijd st.i::in de namen der deelnooers als op een ladder onder elkaar op het bord! 
lecklr~ deelnemer kan·deg~ne, ~ie boven hem st~at uitdagen voor eon wedstrija. wint ue 
uitdager, dan WGrcien do na111en verwisseld, verliest hij, dan blijft do volgorde ongewij
zigd. Het is dus uigenlijk eon dilorlopanJ tournooî met als Inzet de hoogste sµort van 
de l a_dd_er. . 
Het zal U opvallen, dat op het bord in het midden n9g oen brede baan vrij is. Deze is 
besie11ó voor ae ·Càtegori o kni kkeron, waarvoor zich op aan vorige s2-vcrgaderi n9· een 
ovorwel di gend aantal enthousiaste de.il nemers heeft aangemal d •. ~Ij hel.Joan echt ar h.el aas 
no~ ge_en to~stor.11:ii ng gekrogen in de gang van het Fysî sch Laboratori Ulil het geregl emen
teerdc knikkerkuiltje te doen pl aatsen. 
Terwijl wij trachten dit alsnog te regelen, wensen wij U alvast va.il plozier in de af
delingen bîljartan en schaken. Uitslagen en inschrijvingen gr-dag in het postvak, de 
laatste met adres of t~lefoonnu3mer en de gewenste cata9oriA. Voel succes. 

J.C. H". Ovdem&ns • 
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