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J U B l E U ffl 

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de bibliotheek in zijn nieuwe vorm 

zal woensdag a.s. om 15.30 ~uraan stille receptie worden gehouden. Men wordt verzocht 

zich op te steil en voor de deur van da Beheerder. Na afloop zal de knikkarbaan geopend 

worden. Zie bi ervoor onder de t° - ·n;ededel ingen. 
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T R A N S I T O R I U lil - N I E U 11 S. 

gffici_eel ~ijn we open 1 

Het heeft nogal wat voeten in de modder gehad, eer hot zover was. Bouw-Technisch 11a

tuurli j k in de eerste pl a::.ts, m:iar dat gaat buit on ons om, al gaan niet alle probl e-

11en ongemerkt voorbij. Dat ·gel ..:t vooral voor de grond die de vra~htauto1 s op de pas 

aan9elegdo wegen morsen en die de regón àanlengt tot een'geie pap. Een bijzonder 

aanhankelijk soort pap op de pan tal ón, waaraan dé · stomerij eri ·hun geld zuur verdien

den. Rondom het Transitorium verrezen intermitterend hele duiren met'poflen piekerige 

begroeiing schots erop. Gele graafbeesten met hapmonden en egaliseerstaarten waren 

bedrijvig aan het aan- en afrollen, vraten happen duin en streken het opgehoogde ter

rein weer met hun achtereind glad. Je zag er soms een mannetje bij sta ... n met een hark 

of een schop, die wat corrf gee.rC:e aan ·een kl ui't dïe het be_est heel gel aten had, maar 

die zich meestentijds vergenoegde met ean supporters.-ol en een shaggi e draai de, rookte 

of weggooi de. 

B-i nnen werd er nog steeds ·gewerkt. Het grot~ leger der gr'ove bouwvakkers· was wegr;;e

trokk,m naar lil aatsen waar de chaos de'r nieuwbouw nog hoerste; in het Transitorium 
. . 

waren de lieden gebleven die de puntjes op ·de i zetten: schilders, schoonmakers, 

el ektri ei ans en op het laatst bl oemenj ongans en mei sj os. Een heel ander type mensen: 

geen lui van de zware karweien, maar l iaden dia da huiselijkheid, de netheid, de be

woonbaarheid brengen, die voor del istige knopjes, de fraai gekl eurdP vlakken en de 

bl ommon zorgen. 

Het is goed als er eon minister komt. Je hebt een doel om op aan te sturen. En op de 

een of andere manier komt alles een uur van te voren nog net in orde. Het was wel 

allemaal een tikkle op het nippertje! Alle regolin91n werden getroffen door de 

Beheerscommissie. De meeste concrete inlichtingen gewerden ons uit àe plaatse] ijke 

dagbladen, terwijl ook het mondelin~e gerucht wat l even In de brouwerij bracht. 
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I De goede verst~ander kon bovcnóion uit de achteloos door de beheerder In het gesprek 
' . . . 

geworpen informatie aardig wat listige conclusies trokk,in. Het geval g was d3:t ieder 

1 i cht mopperend, doch trouwhartig werkte aan een doel dat voorl opi 9. wat ml sti g bl eaf. 

Enkele dagen van te voren echter brak de zon door. Er verscheen bedrukt papier! Een 

door de porti ar eigenhandig geadresseerde ui tnodi ging aan de bemanning van het T ran-

si tori um {de hoge top wel te verstaan) om bij de openin1J aanwezig te zijn in de zaal 

naast da echta en een programma van ean heel vermoeiende dag van de minister loste 

al1e vragen op {vooral dia- over de later te behandelen KNOP). Er vo~schanen vlaggen 

in de lijnbaan. ~ll en die iets verdiend hadden aan de bouw gooi den er een vol wassen 

bloemstuk tegen aan. Ze waren dan ook ultgenodi gd bij de opening, De nog onb1u1ande 

prakti cum zal en van Borgers en Kal ff worden herschapen in de schuur van -een kwokeri j •. 

Een smaakvolle binnenhuisarchitect (Snor) voerde een aantal dames aan die iets in 

bloemen schikken deden en in een minimum van tijd kreeg alles een aanzien als vroeger 

een straat op da verjaardag van de noude koningin•. De muziektent on.tbrak, de consump

tietant ni ot. Ook werden de mannen van het commitee node gemist, die in geklede jas 

en met linter versierd duideHjk do figuren waren die alles op hun geweten hadden. 

De vl oeren waren in overwerk brandschoon gemaakt en alles zag er, uit om door een . 

ringetje te hal en, 

Over het eiganl ijke feest weet de schrijver dezes weinig mee ta delen. Je moet een 

t oneel knecht geen oordeel ovsr de voorstel l i nç vragen, Hij ziet all es van de niet 

naar het publi ek toe gekaarde kant. Aan zijn groep was de ta~k toegewezen om to zorgen 

dat de mini-ster een .uitstekend idee kreeg van de werklust van de Utrechtse studenten. 

~lle aanwezigen bleken tiaa~door goimponeerd en vooral door de rt.3t waatmee een prak~ 

ticum lokaal volstroomde met naar fyslka dorsfonde j ongClliedl3n. Do wefnfge beschik

bare dames en de mannen mat baarden gingen voorop, daarna kwamen de doorsnee-studen

ten. Dit all es onder het wakand oog van een tel evisie-kamera dia da minister persoon-

1 ijk door op de KNOP te drukker, in werking had gesteld. U heeft dat ln het televisie

journaal kunnen zien. Mocht U hot gemist hebben, dan hoeft U niet kunnen zien hoe de 
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vljf. jongsns van de, Nl$ een hele dag bestee~ hebben aa~ ~nkele minuten slecht opgeno~ 

men be.el den; bij de h_eruitz._endi ng is d~ hele sof er ~eracht ui _tgekni pt. Van het p~ak

i-i cum bi,j-voorbeel d werd. ge_tqqnd hoe een meter ui t_sl oeg_;. _waarvoor dit t 111ponerend~_Jei t 

~epr.odu~eerd wei:d vl_el b1,1i\_en ,he:t b13eld. _V~rde.r ~a_g het geinterasseerrl~ T. V.~publ iek 

hoe blej .• v~n Jloe.rkom met onnavol gb~_re el_egance oe . het pfakt_i cum . ..een_ si_garet rookt:e. 

V.erder was. ze ·niet zichtbaar met iets -wetens.chap.µel ijk~ doende. Voor je_ je real ise~r-

de wat ·de overbelichte .b~el den voorste\àen waren ie, fl oep, weg. 111 s je er zo iets 

kl ungeri gs van maakt- ën .zondèr ui tl eg wat onbelangrij~e !ihots (zç h~ten beweg~nde 

foto's) aan elkaar lijmt, moet het -terecht .maar oi11t al -te lang4 dur~n!, 

r ., : .- •• 

De kranten werkten ook al vo' gans het J~ntj e_-::van-Ll!i den-procedá! 
. . ... 

- Vincent, d!r mot nog een stukkie In over het Transitorium. lfaak er een vluggertje 

van. Hi~r heb -~k de speech v~n Bot e~ hi er h~t p~ogr;~~ van zijn ' tocht do.or 

Utrecht. Je bedje is gespreid. 

- 111 s het in het avondblad moet, heb_ ik ~een ti id om de pol der i ~- 'te gaán! 
. ' - . 

- Hoeft ook niet. De sµee~h en 1_ets erbij dat j e uit het programma vist, ee~. kopµie 
. ' . 

en klaar ben je. 1 k geef je. een kwarti ar. 

En daarom verscheen in een gewaardeerd plaatselijk dagblad de verrassende me.te.:iol i'ng 

dat studenten de minister ont,vingen oet een lo vivat, hetgeen toevall _ig het enige 
.... .. . - - . 

pro_grammaµunt was. dat ni at u: tgevoerd werd. Pech voor Vincent. . ~ . . 
.. - • • .. 4 • ' ' 

Een punt dat veel beleid van ons vurei ste -~as het vol gends. Ma de (;l ec>-ti gheid in de 

· bl~uwe zaal, spo~dde het ·gezelscn.ap zich"ndar de verfrissingen. Daarna zou de minis

ter de praktlcunizaal ,' zojuist door fiem zel°f in bedrijf gesteld, bemand door beslist 
. . 

n~ç1 niet verfri sle stuoontèn, bezichtigen. We lltèl den ze droog door de bel ofte dat 

na de-voórstclling er nog iets over zou zijh van dtl:consu111pUe&-lle minister was zeer 

belangsteHénd·, niet'allêert naar sommi ge mooie spoelpro~v::n dio hij niet geheel toé

vailig op zijn.wèg aantrof, m.iar v·oorä) n~ar' de gang van' zaken bij het onderwijs. 

lntus3en h~dden •~ beslist doch beleefd vele hooggeleorue belangstellenden uit de 

practicum zaal moeten waren tot na h·et- be~oek. Si_ er~: het de studenten niet dat ze na 

het bezoek rustig bleven dvorwerken tot de grote stroom belangstellenden geluwd was, 

voor ze zich op de Sherry wierpen? 

En om niet in een hoera-stemming te eindigen ·vraag ik U: Vond U het leuk' dat'diverse 

bezoekers orchideeën g:iptcn en eeri pr::1chti ge azalea kaal plukten7 

~at een I doah ruimte heeft de architect .îouda ons -;iegevoo om in t.e vi.erken, h 

vonen en fceest te vieren! Moge ook het 1 aatste oog vaak gebeuren! 

. . 

1 april 1961., 

G. H. F • 

P J.. R K E R E N B IJ H E T T R A N S I T O R I U til - , 

···De parka.err1Jimte achior het Transit-orium is_ ~lechts een gedeelte. v&n de __ dag ge

deeltelijk beschikbaar: Het gedeelte ( van de dag) dat de ( gede~ltE_lli}ke) parkeer

ruimte aan Je achterzijde niet beschikbdar is, is aan de VGorzijde, vari het g13bouw 

aangegeven. door hot ontbreken van het bord w.:.arop vennel d staat, 0at men niet aan_ 

de voorzf j de mag parkoron. ~an- tie achterzij de i-s goon aandui{ii n_!} gepl aa~s_t , _ tiaar men, 

· daar vanzelf merkt, dat men aan de voorzi i de moet zijn. Met klachten wenJe mo_n zi ~h . 

tot elkaar. 



f- NIEU~S -

In· aansluiting op de mededeling in het vorige numl!'or van Fylakrà kan het bestuur 

thans na ijverig rekenen met blijdschap het ge_reed komen van de knikkerbaan · bekend 

maken. Voorlopig kan in bea putjes gespeeld worden: een filorse-putj c en een lennard 

Jones-putje. Banen en spel regels 11i j zen zichzelf. Voor gevQrderden In een tunnel putje 

in berekening. ~aarschijnlijk zal het putje ni ~t voor .het einde van het .hoofdcollege 

gereeJ komen. Voor hen, die harJe bollen verkiezen zij verwezen naar het bill ardspel. 

Het is nog niet bek'and 111i e de eerste knikker zal wer~en. 

HET COLUMBUS-EFFECT 

1 n het overgangsge!Ji ed tussen vele takken der fysica staat het z.g. Col umbus-ef

fect. Het werd een kleine 500 jaar yaleden voor het eerst waargeno~en, maar zijn bete

kenî s voor de fysica kre~g ·he·t pao: l ri deze eeuw. Het o-ffect bestaat uit de toename van 

de energie van een lab-deeltje ( • 3/5 x labda-daeltje), g'3vol gd door de overgang naar 

een ge~xcîteerde toestand, d.w.z. het deeltje neemt eon anèero ba~n. Het Colurnb~s-ef

foct beschouwt al 1 een banen op een afstand van ca. 10000 km. De verbl î j ft i j d .vari ëert 

van enigo maanden (End, Noo 1964) tot enige jaren (Zijl 1962, Q 1963). Ook metastabie-

1 e toestanden (Boes 1954) en quasi-ionisaties (Bl oe 1947) zijn 111aargeriornen. Eon merk• 

waardigheid is voorts het voorkomen van Liubbal-excitaties, bijv. met Bra1 , waarbij 

het gevaar van quasi-ionisatie toeneemt. Over de quasi-ionisatie heerst geen eenstem

migheid, gezien do benaming 11brain drain• in Engeland, terwijl 111en het in lÀJitse 1 ite

ratuur als het secundaire Mössbauor-effoct vindt aangadui d. 1 n Nedorl and is de naam 

anti-Smith-effect voorgest0ld. Dit kan echter aanleiding goven tot verwarring (zie NiJb. 

1947, Sri 1938, Boe 1963). Het Columbus-effect wordt vaak ingcl eid doo,· een drs-dr 

overgang. Hierdoor kan het ingepast worden in éa algemenere theorie der Status-excita

ti ~s, waarover het 1 aatste woord reeds gezegd is ( Vance P. 1959). 
î 

1 

NIEUWE AANSCHAFFl tt GEN IN DE ~ ERKPLJdTS 

Nu het ultrasoon boorapparaat zo1n succes Is - het lawaai in de werl<plaats is 

duidelijk verminderd• overweegt men verdere stappen in deze richting. Volgende maand 

zal ook de 011roepinstal l ati e ultrasoon gemdakt worden, daarna zal de verl î chti ng aan~ 

gepast worden met behulp van infrarood lampen. De verwarming kan dan vervallen. ~et 

de toenemende vervanging van metal en door pi asti c zal tensl.otte het opladen . van de 

accu-batterijen het enig overgebleven· gerucht zijn. 

De nieuwe werkplaats in de Uithof zal geheel vol gans dit systeem gebouwd worden. 

Het enige, dat aan de ( oude) werkplaats herinnert zul 1 en de koffl e- en theebonnen 

zijn. 

Het ligt in de bedoeling, dat de Minister van Volksgezondheid de werkplaats" ·zal 

op9nen met eer ultrasone rede. 

r 
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· lllen f1 uistert, dat 

i eman_d uit ,v_eil i ghel dsoverwegl ngen voorstallder is van het plaatsen, van 

baJkuj pen i ~ het lab ••.•••••••• 

. . . . . . . . . 

......... 

het de vraag is of gemengd zwemmen zal worden-toegestaan • 

l!len f1 uistert, dat 

eBn bezoeker eens 3an de portier vroeg: hoeveel ·mansen werken 

hier'l Zijn antwoord moet geweest zijn: ongeveer de halft. 

tiien fluistert, dat 

het Transitorium de beschikking heeft over een V.~.-Combi, niet bestemd 

voor het vervoer van personen, maar voor het vervoer van goederen en 

Werksters. Voor gainteresseerden zal een omscholings-cursus tot uerkster 

worden georganiseerd. Zorg dat U er bij komt! ! 1 
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