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• Af. ,SCHEIQ 

,_.' 'etf ·het ·verttëk· ván Üèe 1 eden =van de redaèHè, willen wij' gaar.na èèn woord ten 

:afscheltl op dezè tpl ààh tot hen -'rfchlen. • -· : .· · .. : : . ' 

' · 111fevrouw Yersteeo wás de spH ,1 wàároill .fy1 akrac. tn zfj n tegen woord! ge 'vor■ -draal de. 

Kaast haar dnl~~e ilerl<îáädheden vond'1zlj' 1stäed~ ·gelegenheid-de onda"nkbara taatuvan 

· redac-He• sëcretarësse· bp zfc:h ·te nBllen. Hei ·-veria■l!hn ,en verterk~iî-~ de iopfe h 

·.1 ang geen si nec:ure. Oat ·Mevrouw V~rsteeg daarin gêregêl,d 'slaagde, fs te danken aan 

haar groot enthoustäs11e -vooil de· goede'1zaitH. De tedic:Ue ts haar daarvoor bijzonder 

flrkentel 1 Jk en stelt er prl j s ·op tiaar 1n het' ('Jlenhaár hartelijk te darikoo én een 

}ange~voorspoedfge toèl<oMst toe te •lierl'serl. 

· Hef spijt ons evèriieer; ·afschel<l -t:e ..iöeten ·nemen van dé ·Héer van Bemekö-. Ook 

hij was steeds eén .dèr 'toegewljd 1 Id van ·de -redactfé, en daarbt'j •de nestor. ·Door zijn 

lange èrvarl ng was· tlfj -'de goède raadgever -bi_r :uitstek." lij danken lieli "dan ook ieer 

· voor ·zf-jn prett1ge ·en táárdevofl'étsamenwerkfng en werisen ook hem nog een langt1 reeks 

van j àrén :toe, · waátiln hl J il ch ial kûnnen bèzl ~ouden ■et aHerl er dingen, wáátaan 

Mrtot nu toe rilet Ron toekoir!Uf. tl!} Jioge 'ervan·, è~eriul gd zijn, dat dj ·hem ·zeer 

zuH en 11 ssen. 
. ., 



T • .Ö. F Y S I S C H L A B. 

Onze technische dienst bestaat utt 3 hoofdgroepen 

1. de {mech_anfsche) Instrumentmakerij 

2. de 91 as I nstru111entmakerlj 

''
1 :3.· ;de onderhoudsdl enst .'l ' · ~ 

Dew -~róej:i"en prrrbe-ren ~e fyslct tè ~ ·/en- bi;j hun -ierk. ·ZEi°Yoerèn In de eerste plaats 

reparatie• s uit -ami 'de 'irtstl'Ullenteri' en'= t11'shl11at-ies die tn gebruik zijn en moeten dat 

zo snel mogelf j k doen zodat liet fysisch ,flhcférzo'8k ltán doorgaan. 

J n de hreede··•,iaats vo-eren \zf Y,cpcirachfen • uft van :de -werltgroepen voor het ontwerpen 

· én màkeri vän fysische l nst rumentoo -dt1n1fät1rr·d·e ha,rd8t ·verkrf·j glraar ztjlr;i)aartoe 

wordt eerst in samenwerking met da. ·opdrach.t~er een constructl e teken! ng gemaakt. 

,De opdrachtgeve~ n_eemt h~t . {ysfsche gede.~l.te voor . ztj_n _.rekening, , de tachnl scha dienst 

staat met zijn constructfa" en fabrlcage_~~vart..ng ter beschikking. Al~ qa tekening 

klaar .Is, tcl<ent.de .opdrachtgever. voor a_ccool".d. Pa keuze van _h~~ ,m~teriaal en de wijze 

. van verwerking -paarvé\fl zal voo~ 9pdrachtgever E!n constroctE!ur dl_kwlJ l s _ moel;l ~j ~heden 

geven • . Daarom heeft .de -l.D~ ,voorge~t~l ~ e.ei:t ,~ter! a~l,de~ung[g~? ;~eci aal. ;meta.al -

kundi ga (Delftse I ngeni e~rJ i,n di-ans:t te nema,n,. ~.,a,at$ voo.r El~" -basche~,!len 1 abora" 

t.o,:i um in da ni.wwe. wer,kpl:~~ts i.s d.actrv~itr rs,oo.s ger:e_~~r~i:ierq. ,, . - .. , -~ . , .. 

Hit .fs bii d.e i;ory,st:l'.\lçtle f\l111 -de:bedoell:t19 (~pa)s .wel~enll l~ ~oorges:t_el.d) o~Ae T.D. 

ook het fysische gedeelte te laten opknappen. -~ij weten daa'i niet. zoveel .van~:_ v,ooral 

.nle.t btj ge~peclallseerç f,ysis.c~ ~erk. ~o .~tJljk\ .~u\1fg da\ .d~ ~udero studenten 

met ons samenwe~_e_n om da~l'ff!~de ook 111at_ <;.011,~trucUye ei:-vll.rillg op te d~~n. D.e gesprek~ 

ken met onze fysici en het __ gezamenlijk ~oP.bo~w~n van een construct! e :he~oren tot. het 

prettf gste deel van ons werk, waarbi-j wij dtkrljh profl~eren Va(! constru~ti.e ~rva

r.~~9 do.or -~ fysicus el_ders opge~n. lij zelf ~rachten ook bij t~ bl_ijv~ do~r; het 

l~zen van technische tt}dschf\ft~ _an het bezoeken va'! fabrieken en lab.oratcrla (b.v. 

van Philips). Daar voor fysische Instrumenten meestal een grote nau,keurlgheld 

geelst wordt, streven wij er naar 90n kem van de beste vaklieden te vormen. Deze 

. ; .. 

all een bepal an namelijk da kwaliteit_ van het af~el everde werk. Natuurlijk moeten zij 

da beste machines daarvöor· tot h-un b·esl!hlkkfri"g hébbén. In tegenstall fng met een fa-

. ~rf e~( se~! e: ~~ . ~~~s~productl e) waar ~pecj ale dr~af er.se .freza.rs enz. aangastel d zf j n, 

• is het . ~ij ons be~er. om :elke va~111an het_ c:ompl ;ete .1,e.rks.tl!k zal ,f te 1 at_ep; j118kJln-191at de 

v~rs,chlll e11de .ma~hl.nes 9t a daa':'oor noqi .9 z_i_j n. Hij .~Jln. ~ich .dan m.eer. ~eraJl~wqordel f j k 

: -~~el ?rpoor het _90,ede f~cti on~ri0n ,v_an, .~~~ door hepi _Q,Bmaal<te Jndru_mmt., _DpJ ll.l ding 

moet zorgen voor een goe_~e pr~qi,~aj:f,~ ~.!3{1 9esphfk,e, ~er-j<pl aat.~. en_, "!381)f@.ede .voorbe-

-ï re1i_di n,9 van. het ~_erk. , Di~ :l a~t~e ver! Jmg~ o.a. _e~ te~enkllmer 111el_ 9.oede. construc

,teu~s -en ,een admi,nfstraHe (_bestel] frigenl,;He~: Is du!del ijk ~t d~-t~kenkama~ fauw 

contact moet .h;~bben met de. w~rkpl aats. · fij,11190,t ~e uitvoering van hi,m çJnst ructf 81 s 

vol gen_ om ~e .we~~.J':te ~om.en o-f een. bep.~l de -ui,tvoeri,l'!g mogel Ij k. wa~ of bet~r apdars 

opgelost kil~· 111prden~ H~t overleg tussen de raad, genoemde kern van v;:1kliJeden-1811 de 

i. "j 

Er zal n! emand_ aan t!'i j fel en dat dit al 1 es veel geld ivoet kosteq~ •;QIJl een f,ndruk te 

geven .wil f k_ s~n paar afgeron~a getallen noemen. De nu aanwezige machines koshn on

geveer!• 5pp.ooo,~-. De voorr~~d ruw· materiaal en gereedschap kost ongeveer. .,. 

f, 190.000,--. Aan salarissen wordt per jaar ongeveer uitgegeven f. 200. 000,. ... -. Een 

• goede boekho1,1dkundl g~ zgu kunnen . uit rekenen wat een uur 11erk van een I nstr.uniantmaker 

gemlddel d kost. 1~ denk da_t dat-bij ons ongeveer f. 20,-- per uur zal zi}n,, maar het 

,zou best meer kunnen zijn, Bij een productie van rond 30"000 JOan-uren tou.,dit een om

zet zijn va~ f. 600. 000, -" per jaar, ~onder wi rist. 1~ .zo11 hi eraan de vol:geride -concl u-

. si e~ ... w_\l \ ep yerpin4en, ~e~1el 1 i e~ef .ge_en' instrument bij ons w~t a1 s sari;efabrihat 

.. ; in, de h~nge\ 1.~:~-•af!t wij zijn_dan altijd duurder. Laat oris eE1nvoudi9 eri senl~vierk 

uq~13sjeden, o~k. d,~r tiJn wij t~_.duur. voor._ H(!t mo~i11U~e 'ljer,~ en speqia;al dat werk 

waar veel risico bij ls 111ill eq!1~! t gra<l!J::~~H.!~oan, .~ant daarmede zf j n Jij- goe~oper 

. dan;dq ~nd~~t~!~ en _dlt- w'1rk necl)~~a~fdl9t._c!4~ 9nze.aanwezfghel(l1 Voor ~te zich ln

teresseert1v~qf kçs~en, ,.,lj _ kunnen,. -:i:1li~A~. ,,qer,e,kerii~9 _kl,aa.r l s, !van een-opdr;acht opga

_ven een .r~11e schatUng ,yan .m?tll~i ~al ko~t.e,n ,!\ij u-r~n ,en als het ,product ki aar ts een 

.. ' . , ., . 
1 r. bl. Troussel ot 
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T.6. OP EXCURSIE NMrlR PHILIPS. 
ï \. 

· De grcrep Techni~che Gesprèkken heeft op woènsdäg 26 februari ).1. een éxcursie 

naar Phi11 ps te Êi ndhovën · georgani·seerd. De vf j féndertf g déel némérs werdón daartoe ge-

,. ; · splitst in· twee groepen. Da meer mechanisch gedri~nteJrden ~etochten de èentrále werk-

plaats vàn het·11atuurlwndig labo·ratorlum. ter1111Jl de electronlci en overige asslsten~ 

ten enkel e fabri·cage afdel Ingen in werking kartelen zien. 

-; ,,;. t4a een v1 ot veN'O~n -busrit w-erden wij ·oro Hen uur orrtvangen in de congreszaal 

val'I de bedrfjfsschool. Na- het b~luisterèn- van een 1-nl eidlrrg over de groeïvan het be-

. éli"I jf •e~det1 d~ groepen oohr de ·verschîll enoe ~fHel i ngen gebracht. Als wij nu een 

groep op de voet vol gon dan komen. we eerst f n de tel evl sf ebufom ·tabrl ek;· De· aandacht 

ierd hlèr grotendeels bepaald tot het opbren-gên van de fluOTesterende en andere lagen 

tegen de binnenzijde van de buis. Do buizen1 dobr ~fddel van ·een zuignap ·bev'cstigd aan 

de lopende ban~,- knmen-geheel gereinigd de afdelinfbînnen. De fluorescèren'de laag 

wordt er óp· gebracht door--het laten bezinken van zl n'k-tlldmi u11 sul fi d~ uit een suspen

sie. Na dit proces van enkel e mi nut en iordt lle vl Oèi slof heál · voorzl chti g· uitgeschon~ 

ken. Om ongewenste el oètrolienrefJ.actl es ·te vootkoaen wordt er ni,g· ëen al t111i nl u11 1 aag 

achter gebracht. De laagdf kten worden elektronisch gemefen. Aan een -s-tukgeval l en buis 

zagen we tot onze grote verbazing dat de gl asaîkte ca 1 ca is. · · 

De lopende band dte als een grillige slang ztch Îft, allér"lel bïichteit-·kronkelde om 

de diverse afdelingen to kunnun bezoeken booij eën :lmpn~ante ·aanbllk. . ' -
• . . t. . . ; • 

De mooiste en schoonste zaal was wel ·dè 11ontaQà afdeling v1>or de elektronenkanonnen. 

ltl et omdat dat werk uitsluitend gedaan wordt door ·dames · maar omdat het ·'in e·en · ;tof" 

vrije rul ■te dient te geschieden. Verbijsterend was het te .zien In wèlk tempo ·de elek~ 

traden, roosters en gloeidraden gemonteerd werden. 

H&t v·ol gondo progra111a-punt voruide een bezoek aan de demonstrati e:Z.aal van de 

-hoofdlndustriegroep P.1.l. PhHl-ps lndustrlël·e Toepassingen. We arriveerden bij ean 

modem groot gebouw dat bij hefliet·recten, door zl jn smaakvoH e I rlterl eur 'en foepassi o

gen van verfijnde modeme kleurco11posltles, een gevoel opwekte hier techniek te vinden 
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·5 ·van goeäe· l<l:asse.' 1 n één., ~U] "~ demonst'rà1Hezaal werden · pro·diicfen ·.'QetMnd •váh ·enkel e 
• - • , 1 'T • ~ •• -~ • r" ; ... 

1 L 10 belangri'j.ke 1ftr&·stri e'groepen. zoals e'llft kóüd(jasl<oel lliachi"ne~· aeetappa'raten' t{j rek-

st rookj es, st ral in 9s11eetapparat uur ef\Z, , 

"4fe't 'pro\iram111a vermelde nu een n.fet onbel.,ang~ijk pun·t, naméhfk de lunch in het 

-stl; l vofl e P·hll i ps ontspann·l ngsgebuu, • .1 n ·~w.i, r.ï.dder.zaal ~èhtt ge--l unchrÖ011 w:erd ons 

•': een bifzonder gewaardeerde uitgebreide 111aaltlj d aangeboden/·~en k'oel e d~onk 1ii elp ons 

•bij het zoeken naar woord-en o'a -da op9eóane er'Ya~'ï ng~n ut~' l1B' '1ifl;s~l en~· 1d
0

a~I' ''cfe tijd 

gaat door en d.aarliee' komen wel bij het cen't'rti~ ~Óbr •arl<t 'okèlertdek ··ek w'él1 ;de· afdel i ng 

Educafi e: Deze afdeling verstrekf ·all erl ai ondóh"t)isi!nst~l 1 f rigeii' el ekfro'nf sth'e hul pw 

11aterl al en en ·andere 'dtdact-frche hul p■i ddshri. zoals fit mst'rt ps~ gel\idsfflas, f n 

p1ast\c- ·blllkkerr óku'ot~ii ·on\:iii'rdel eh 'enz. [r' ·~énl 8811 zeer op prijs ge'st el"dè d~monstra" 

tie -gegeven la~ eeh1 •l!l éct'rdlif<!,stddént tralner•. Dit 'is een ap.paraat; ingcd~eld in 

afzoncferl!ijka parielen 'wa'arbîj de stLJenl' zelt'a1lc 11ógelijke schakelthgen kan maken, 

te:stan en lil helen. Zo 1 ~ er een voedingspaneel zowel enkel als äubbel'f~~, g: BP.11 IIIUl •• 

t I vibratorpana'el , tr1 odepanet!l enz. Dit apr,araà1 ka~ een stap vooruit' bet'èkenèn bij 
• ; ~ • • 1 l 1 • , 1 • • 

het elektronisch onderwijs ·ook op universitair nl'veau. Een blfzonderhei'd'ls' n'og dat 

daze afde11n-g n1et 11et winst hoeft te werke·n. '' · 

Nag fn gedachhn schakel ihgen bouwend wk'rdeh we binnen g'ev'oerd t n ae ' ~dste 

Phll I ps fabM ~k, ·de gl asfabrl ek. Als contrast ·m·et het veel al· gèmochani seerde fabrl" 

· cage p·roces toomfä 11~tt hl er· on·s de rasechte gl a~bl azers aan hef werk bi J de" oven. 

Zwetende mannen, rf frode vuren, vo\·maakte hahdv'aat'di ghef d, hol 1 e wangen en een mooi 

gl asprodukt dat Is de· hpè'nrle ba·nä ·vafl d1t' fhst"I nerend be·d~fj f. Ook ~~'il l'opende band, 

zij het van gehe~ andere aartl. wervel de· zTèh' door de assemblage aföel lng v1m' tel evt

st etbèstel l en ·we1 ke 'ohza' h1atste ·plet ste~pl aats '\itinade. Hier' wérd ons ~nder andere 

' getoond hoe de-' gèttrukte1 cl Î'tüi h ' tol · stal1i:I '.komen. Na een· met een fotografl scha metho-

de opgebrachte koperl aag worden de weerstandj as," conden·satorèn' enz. met' ·een mach! ne 
1 

er· o~ '-geslagen. · Eeh° lnteres·sant ón~erdèel ·varttde testen van a'fz'onderl tjke seg■entan. 

· Dit •géschl edt met' tel èvisle ohtvangèrs waär een testbeeld op 'staat. Met àll erl el 

fÀeetapparate~ bespeelt 11fan·fn een enorm hoog tempo de diverse onderdelen. Bij het lnp 
- 5 ~ 



. pakk __ en van de on_tv_ange~~ zijn_ we ~an hei_ ai n_d ge~_omep yan het programma van ~ze groep 

1 e~ spoep8.f1 we ons.. n~ar hJt Natuu~undi g. Labor.at;?r/~m. waar de_ a_ndere 9ro-13p aan zijn ex

cursf e begint. 

, ,., ; ,-.-,AJs U zich eon jnqru~ wilt. VRr:111~n ;var:: q~ __ gr:o,0He1 van ,dit h~pratori.um dan kan Ik 

,, , vol,~taan ~.et ~et aantal wprknaP1~rs te. nO~IJ!~n n~meH j_k ongeveer, tweed\Jj zoridr, 'ile vragen 

pns .. af hoe groo_t hu!) koffi eka(ller) s~ als. d~ ç_a~. ~•.eehonder~ ac~_de111f.ci ,•~p d,~ koffie 

komen". Het laboratorium is enorm aan het.uitbreiden. Een gedeolte van de .. nieuwbouw 
• • • • ... • • • : ' 1 _: .. • • • ' 

,. ii f _ 1 bevindt zl ch te)fo_al re dat opk ,in h~,t1 e~c~rsi _e, programma I s-:mj_ddag~ w~s _opge_nomen. Dit 

·: r werd ver}tel d In ,e;op, j_nl ejdl~g na de ~a!".tel !_jke __ ortvan_gs~, door. de ~h_ef? yan de centrale 

. we_rkpJ-aats. -Daarna .:vperde.. men ons l ?ngs, da• af del I ng precisie opdrachtc11 ~aar de op-
~ • 1 1 ~ • t ·. 1 f • • •. t • • ., Ö • -· • : ' • • • "' ' .• 

drachten. van sp~~i ale ?ard wqrdei1 .,ui ~pe~,~~rd~ ~~; ~agen hier hoe de 1 flger~ pg yan een . . 
bandrecorderrnotor verbeterd is.door het. aanbrengen var ki ei no spi raai vormige groefjes 
• • ~ • 1 • • • • • • • • ' - - • • ' ._ " 

. qp de. 11s,; !Vaar.door er een bi ij vende ol i efll fn ontsbat tussen de wrlJ vende .del en • 
• ·1,: ~ , , ~· , • '· · .. : ~• • . . .. 1 , r · · .1 _ . 

, _Vo~dfr -~~rd de .a~ndpcht g~trokk
1
en doo_~_.e,e~ z,el! on~worpen m~chin_e voor_h~\,~a,brfceren 

van whl skers voor hal fgel c_i ders. Ook een ari st o tekenmachln,e mj'lt eon tekennaiJwkauri g-
• : : • . • • • : • • ... • : ,. • ' : : • : • ' ; ' : ,j ! J 

. i .. 

h.eip_ van o,os mm vorJpdo met i:Un.Pij2onder.o wijze van behandeli.n9 OE!Jl onperwerp van 
- • ' • ~ . - •• . .. · ~ . ; ! . . ! : . ~ .. - . .! !'! t = 

discussie. Hij werd ve!:ll gebruikt voor het te.kenen. VM microcin:uit,. Het viel op dat 
~ : . ~ . . : , : ;. , . 

. het pers.Pneel van dp w_erkpl aais .vrij jeugdig_ is, ~~t inbegrip van chefs is de gemi d-

.• • .. • t • a ~ o • ' , • • 

,del de leef.tijd ca, • 213 ia~r, hetgaen bereikt, :1ordt- ,d~or een gunstig bevordariogsbel eid • 
~ • • • ... • ' • • ,-1 ; ' ' 1 • : 

Dat ook in de werkplaats research wordt gepleegd. bleek u.i t diverse werkstukken. Zo was 
- • ' • 1 4 • !·, :·· • 

een apparaat ontworpen dat. er voor zor9,t da.t ,de bei.tel bij ,draodspJjden op hrtt Juiste 
• • L • ~ ~ : . • • 

moment stil staat_ terwijl het support toch ver.der beweegt. Op _de afd.al i ng ein~control e 
' ~ • t , , • i • , 

we~.den k1 ei.no . ma9flet rons van. ca 4 m,m. bew,ooderd die met een stempel gemaakt waren. Doch 
, 1 .• 1 •. ·• • , i _. 1 o f , . · • ., i " 

dat ef:: maer me,th_odieS; vo_or_ fa~.r!~agtt z.ijn ;bewee~ 1e afdeling gal varia_ pl asti_ek; waar de-

z,elf.de magnetrons gal vanlsch w.erden gel!l8akt. Tot hun ~roducten behoorden ook ingewik-
• ~ ,, - • .. • ; 1 .. 

kal d geprof_il .eerde gal fpi j pen._ 
1 s-Middags vonnde de afdeling Waalre plaats van han.delin9. 11-ls .technic11,s krijg je 

• t o , ..J- , .•• 1; _ ; , ; 

hier het n~usj e van de zalm voorgeschoteld. He.t is een gohtel nieuw comµl ex ,dat slechts 

. ~en. sagm_ent vormde van de geproj eet eerde acht stuks. Als we de werkplaats betreden valt 
~ . . . -· 
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. ; ons in de ee,rste plaats de 1 oglsche en praktische in.(\el ing op )118~ de handi ga magazijn-

-- -kasten in het ·centrum van de iaal ~--Ook de vloer, zi j~-de...:ë:ën p~~i~~tvl oer, blijkt geheel 

aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Ook hier zien wa weer specialisten aan het 

· werk. zoals de .fij11e gaatjes ,aakers. dia kans zien olli ,.flond 10~.2 mm on rechthoekf g 

( ) -3 3 
15 x 40 x 10 mm te maken en dan nog oplopend met 10· mm. De oppervlakte bewerking 

krJj gt hier. alle aandacht waardoor een zeer grot1l nsuwkeuri ghei d ber~ikt kan worden. 

. Man hew.erkt onder ande~e perspe.x-goud-zil ver-al umf ni um,-.messi ng en ook nog nat nikkel. 

.Nadat 'nog. vel:e andere· wel\_kstukken -en machines in discussie waren gebracht besloot men 

met een demonstratie van de koudgask oel machl ne. Dit type ras zodanl g verbeterd dat men 

temperaturen kan beref ken tot ca, ·260° C onder. nul. Om dit te bewijzen maakte men eon .,, 
niobium-tin legering super"geleidend wat te zien. was aan een zwevend magneetje er bo

ven • 

Er was no g veel me.er ta_l zien 111aar ,helaas ging ook;hier de tijd weer snol. Het 

ei ndo vormde de bekende· .sl oHoespraak van onze voorzitter~ Ni et all een de veelheid van 

technj sche bijzonderheden ·maakte de1e ' excursi e. tot een gt:s1 aagd geheel. Veel eer geloof 

ik d11t ook het v~rnieuwde contact , tussen chefs en assistenten van heHo.edrijf Philips 

en ~et weienschapsiostltuut .de universite.it van .belang kan zijn. Men bracht hier samen 

,pensen .di e, over de gemeensch,Jppel1jke .raa~punten i.n hun werk .van gedaèhten konden wis

sel~n. Zo kon eon interessante wisselwerking ontstaao tussen.het commarcrële aspect van 

de techniek en erzijds en het wetenschap pelijke anderzijds. 

Da mechanisch technische bijzonderheden 11erden mij verst rokt door de heren B.:.. 

Strasters en "• van Bergen. 

•,· r• 

M.J.A. de Voi gt. 



KORT VER8..AG VAN OE J,11, RVERGADERI NG Vr.N ÖE PERSONEEL SVERENfot NG VAN 6 lll~ART 196'+. 

' , 
-

· Met een wel;komstwoord door de vo~rzi Uer, de .Neer J • . v. Bennekom, 111er.d de verga-

dering geopend. 

De notulen van de vorlge vergadering werden voorgelezen en door ·dè voorzitter behandeld. 

Daarna volgde 't verslàg vaf.l. de secretarh, penningmeester en kascommissie. 

Het volgende agendapunt was de bestuursverkiezing* Dit ~beurde . zonder stemming, doch 

met goedkeuring van àl l e aamvezt ge leden werden gekozen: 

De heer~- v. Zijl (voorzitter) 

· De heer ;,.J. Schimmel (1ste secretaris) 

De heer G. Bakker (2de secretaris) 

De heer A.M. v. Doorn (Penningmeester) ! 

De heer ,P. Nelamaat . (Al gem. adjunct) 

Als-leden der kàscommfssie werden .gekozen de Heren H. de Bouter en ·O. Verkerk. 

Hl erna volgde ·dè rondvraag. Er- kwam~n verschei:dene vragen, . suggesties, voorstell en onz. 

die door 't bestuur op een bestuursvergadering behandel ~-zullen worden • . 

Aan •t einde van de vergadarlng werd dê ·~r. v. Bennekom, die lijn .plaats reeds afgestaan 

had aan de Hr. v. Zijl, bedankt voor net vel e1 werk dat hij altijd met zoveel toewijding 

gedaan had voor cle personeel svereni ging. Hi orbi j , wof'd hem·. een doos · si garen overhandigd. 

Ook de Heer en Mevr. 1Koni11~ wetden hartelijk bedankt voor hUfl tijd en gaven die zij aan 

deze vereniging hadden geschonken. , 

Met 1 t nuttigen van oen warme croquet werd de vergadering besloten, 

8. v. Z. 

• 1 

) 

1 

1 • , .. 

HUISHOUDELIJK RECl.EMENT VAN DE PERroNEaS-VERENIGING 

l ad.en van de personeel s-vereni gin~ dia nog nimmer een hul shoudel ijk reg1 ement ont

van~en h
1

e~be_n, o_f ~l :t zi_j·n k_w!jt geraakt, kunnen een nieuw reglement ontvangen bij de 

secretaris de Heer ~.J. Schimmel, tekenkamer T.D. Fys. Lab. · · 

De regeling wat betreft de contributie is als volgt:. 

BI i een netto salaris van f. 1,-- tot f. 50,-- contributie f. 0,20 

. ( 

I • .;' 

.. .. 

n f, 50,-- n f. 100,-

n f. 100, -- · n f. 150, -

n f. 150,-- n f. 200,--
tÎ : i 

n f. 200,-- f. 250,--

n f. 250, -- ·n f. 300,·--

11 ... f. 300,-- ï, f, 350,-

n f. 350, -- n f. 400,-

n f. 400,-- 11 f. 450,--

·n · f;· 450,-~ • t. soó,--
n 

ti 

n 

ft 

n 

n 

n 

n 

f. 

f. 

f. 

f. 

t. 
f. 

.. f •. 

f. 

500,-- n f. 550,...:. 

550, - - n f. 600,--

600,-- n f, 650,--

650,-- " f. 700,--

700,-- " f. 750,--

750,-- 1 f, 800,--

800,-- n f. 850,--

850,-- • f. 900,--

ri 

' f. 0,30 

t. 0, 40 

f. ö, 5Ö 
f. 0, 60 

f. 0, 70 

t. o,io 
f. 0, 90 

f. 1, -

f. 1, 10 

f. 1, 20 

f. 1, 30 

f. 1 ,i.o 
f. 1,50 

f. 1,60 

f. 1, 70 

f. 1,80 

f. 1,9Q 

'Eventûel·é l<ï°nder6ijslag wordt bij doze regeling als salaris gerékend. 
;) 

B.v. Z. 

- g -
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FEESTAVOND TRANSITORIUM 

Op vrijdag 20 m~art ' is er voor 1 t personëel van· het Transitorium een feestavond 
1 • . r 

georganiseerd. ·Het was bedoeld als een h'eröpani ng van' 1 t Transi tori uio voor het personeel 

en tevens een cóntactavond.· 

Nu kÜnnen wiJ zeggen, dat de organisatoren gesl aágd" zi·j n, want het 111as een bui ten

gewoon gezellige avond. J 

Na de eerste onderlinge kennismaking en 1 t drinken van een kopje koffie gingen 

all éiïnaár de ;~fd~el grÏito col 1 egezaal ( wftte zaal )'°voor' de heropening va~ 1 t gebouw. 
i' ·: • . ! •· 

Na eên· wél kolll shoord van Dr~ KoûBi j s, kreeg Dr; Wouters het woord, die 't'ervol gans door 

•t aän~nîjden va~ een kand!jk~e~: het sèln gaf voor de heropening van •t Traniltorium 
·1 • •. 

en dààrdóor tevens de tel Êi,;,i si etöestel l en in wérki ng stel de. 

De practïcumzal en stroomden vol ·met pseudo-studenten, die met een gewet di ge dorst naar 

kennis aan hun 111aarnemlngèn 6egónnen. 
- . 

Hi erná sprak de Heer Kal mijn eeri geest I g sl ohóord en werd begonnen aan een puzzeltocht 
. . 

door rt Transitorium waarbij onie opmerkîngsgavo b~proefd werd. 

1 t Ei ridpunt van deze tocht 'was riatuurl ij I< de • ; ; • • • • kantine. Hier hebben wij ons kos

toli j l< 1 vé~maakt met spel~ ·muzf e~·en dans/~fgewfsseld met de nodige hartversterkingen. 
' • • 1 .. ··- 1 ,. •. 

Met·de slagzin: "het was eèn reuze fêest•;·werd deze avond besloten • 

. . 

BEDRIJFSGENEESKIJNOI GE Dl(NST 

. 
• r 

• 1 • 

B.v. Z. 

Met Ingang van 1 mei 1964 heeft de Rijk$9en-0eskundige Dienst t.b.v. de Rijksunlversl-
• : • l t • • 

telt en het Rijks Instituut vo~r de Volk_sgezon,qhet·d een bedrijfsgeneeskundige dienst 

ingesteld. Hoofd van deze dienst is de arts 1. Heeringa, Biltstraat 101, 
• ! • ~ - . . f ., 

tel. 1 92 39. Spreekuren ( voorl opi 9) maandag. woensdag en vrij dag van 10. 30 tot 

11.30 uur • 
• 10 -

P-. -E R S. 0, N ,~E L-S V E R E N I G t N 6~ _· · __ -· 

1 n deze Fyl akra hebt U kuhnen 1 azen, dat de Hr. J~ "• Bennékom' als vo6r-:tiiter '+'an 

de p!ers'onbel sveren~-glng. is afgetreden, oilidat hij eijrdaags de· pènsioengerechtf~èle leef-

tijd bereikt. ! . 

Ik mag nu
1
:ziJh plaats fnneinon on b·reng ik hem ten eerste· dank vtior al de ''jaren 

dat hij de'ie functï e ·op zo1 n waardige wij zs heeft ·vervuld en voor het we·rk · dat hij ver

zet heeft;·wat -daar nu eenma·a1 aan verbondèn is, Gaarne wil ik u· nu als nieuw-bokken 

voorzitter mededelen hoe ik de doel ste1l ing van de· personeelsvereniging zie. 

Voor mij is doze verenfging niet" te vergelijken met een soort buurtvereniging of uit

sl-uHeAd een gezen i gholdsverenïging, . al mag· er gerust een gezellige a~ond georgani

seerd wordén.· Wi J werken ·voor ·li'et ç'rootste gedeelte van de dag samen op r t Tys~ Lab., 

Transitorium en straks wellicht weer in 1 t houten gebouwtje op de leidseweg. En juist 

däar, ·op· onze arbeidsplaats, zie Ik voor ons all en in de eerste plaats een taak. 

Natuurlijk is •t werk, dat wij verrichten moeten de hoofdzaäk.' En.'of dat nu lá:hnisch, 

admi ni st rat i ef of I t schoonmaken ván l·okal en, · zf tkamers ·erf gingen is, dat' i•s niivenzaak. 

·Maar het f s eiirt ·Qroot verschil in :welke sfeer dit werk ~eriet llloet irorden~ Daar kunnen 

wij nu~ aan meewerken cm deze sfeer zo prettig mogelijk te houden, waarin een 

leder zich zelf kan zijn. En collega's wat ik hier nu neer schrijf is zeker "o~k voor 

·mrj besle~d hoor !! Laten 1'ij ·dan beginnen, oni op ·di·e plaatsen waar zich dingeh en za

ken voordoen die volgens ons inzicht niet in orde zijn of schc"f liggen, ·er zeker nfat 

met elkaar·over spreken {roddelen) maar drt kdnbaar 111aken op dd 'juis•te plaats- en aan de 

juiste persoon. Dan zul 1 en deze dingen eerder opgelost zijn, als dat ·men el ka~r er mee 

· gàat•'infederen en hierdoor eàrl onprettige sfeer ·ontstaat. Ten heedo, 1 aten wij el kan

·d3r ' nèm en zoals' wfj zijn. De ~5n i~ kort aangebonden, ~ri-ftig, de· ande·r weer ·stug en 

stil on ·ga ·zo máat' door-. Daar ·Konrien wè ons aan ergeren en op doodl open;' maar als wij 

als voorbeeld beschouwen de nuanceringen in de planten en dierenwereld, waar het juist 

de verschlll en zijn die all es tot zo• n bekoorlijk geheel maken, dan kunnen ook juist 

.., 



onze karakterverschillen el kaar zo gracht! g aan~ull en. De westerse wereld gaat steeds 

-:::- aandacht schéiike~ aàrï de éénwordi ng· van Eüropä,.-j a zelfs een éénwordl ng van de 

gehele warel d, maar hoe zal _die é~n•o~d_1 ~g _zich kunnen vol trekken als we ;op een af~e

l l ng ~an 5, 10, 20, ió man .n.iet ee~s elkaar als collega's kunnen nemen :~als .!e zlJn 
., 

11et onze hoogte - en dl epte punten. i, 

Al s wij gezamenl f j k hl eraan çaan werken_, dan zu11 eri wl j met pl ezier onz~ arbeid kunnen 

verrf chten .ln als ~ij dan ~ens een g~z; l l l ge avond, contactavond, excursl e, dia- of 

:. ' ' kaartavond of iets ande;; .. :o~gani s:~re~ dan zull e~ ··wlj op fil nl veau st_aande er "zeker 

· '' -~~9 11~er ~an kunnen genieten. 

latênnwij · ~e~r ~~t· ~1 k~ar en ~ ·el kaar ·ga"än-1 even, dan Is 1 t 1 even .waard _om geleefd 

80 -bel e~1ir-Vé worden en krijgt zo'n p·ersoneel svereni ging ook 1.!.!!.. en beteken:! s. 

l k wee(dat ,.·ij n mede bes.tuursl eden er ook· zo ove~ aënken en7~~1::n_ 1 k namen:s het be-
1 I 

B. van Zijl. 

• P E R S O N A L I A. 
• •• " • i 

Op zat~rdag 30 m~i a.s. zal h~t eredoctoraat In de Faculte!t der ~ne~skunde 

Universiteit te NÏ j.megen worden t oegekend _aan Prof.dr. H"C. Burger. aan de R. K. . , • 

HU\Va IJK: 
• 1 

Op 8-5-' 64 is In. het huwei"i j k getreden d~ Heer J. v.d. ~ruk .~e~ mejuffrouw M. van 
. ' . ' 
Heuaen. 

' i . p 

De HeE:lr J. Wal inga -zal op 26-5-164 in het huw_e\ljk treden met mejuffrou,w D. van 

tuntereli. 

Op 27-5-•64 treedt. de heer J. Baan In het huwel Ijk met 11ejuffroovtj •. ~:.· Liite·y~. 
Op z9_5J 64 zullen· In het huwelijk treden de. Hll,tlr L. ~aaJ hur~en _aiet m_ej uffr~uw 

R d 'd H r M van Haerin9en met •mej uffrou, N.J.C. Oudho_f. r,T L. van o en en e ee • .i ~ ... 

. • 1 

0 1 A - - A ---y ·o . N D 

. 
· Op 3 april gaf de Heer P. Veuger zi)n 2de dia-~von·a; ~eti'tel d: 

'Mijn reis naar Cana
0

da1 (2dè 'deel_)_; 

. Er waren voor deze avond ru_t_11 60 belangstellenden en -d~~r~'ij'n zek~r -~f et tel Óurge

stel d. Natuurl
0

ijk waren dit reisopnamen en zeker voor de _Heer Vèuger prachtige en 
• .. ::: 1 • • • 

· dankbare heri nnèrl ngen, doch ook voor ons was het een waar genoegen om naar deze di a1 s 

te kijken. Het bekoorlijke en indrukwèkkende landschap, soms ruw~ grootse bergmassie

ven . van de Rocky M'ountai ns of Revel stoke,· dan weer ee~ ~ri ende lijk meer 11et naal dbo11en, 

kleurrijke totempaloo, een stoer en toch vriendelijk uitziend indianen gezicht enz. 

· enz. 1 k. heb meorder~- m;l e~. -de· Hee·r' Veuger op dl e ·av~nd horen zegge~: 1gel ukkt g dat de 

kleurenfiii er ·is, en • .' ••• inderdaad het was een kleurrijk geheel, dat 1·n zwart-wit 

opnam'e ~eker aan waa~de z·oo Inboeten, al h·oéwel de fot~grafl e d_aarui t is opgebouwd. 1 n 
i • 

de pauze had Mej. van B<lggel en. gezorgd voor een heerlijke kop koffie met ·koek. Harte-
. ! . 1 

l ijk dank Sj aan! 
'. • ~ 1 i . . ... · . . . . ; . . . . 

Na de pauze zagen we de dia's van bruisende stroomversnel li ngen van gletscherrl-

vi eren, de gekl éurde aarde. De meeste opnamen waren zo gekozen, met een decor~·ti ef 
.-!'~ . 1 \ • 'J , • ..., • 1 , ; ; ,• : _ 

voorwerp In het londschap, het zij een boom, een grillige tak, een steen of rotsblok 

. ·: ! -. die I n1 t gehe.el gezf en niet opviel en doch als men ze weg zou 1 aten' de opname ~en ge~ 
. ' 

. heel ander 
0

1 ets in on~ wakker zou ~oepen. De Heer Veugor was begonnen ~et de kleur,. 
. . 

rijke· vlag van Canada en hÎ j eindigde daar ook 111ee, all een zat ~r een meeuw bovenop 
.. :• . 

de vl aggestok waaniee de Hr: Veuger symbol f seerde de e11i grant'; dl e na h_et rondzwerven 

over zee, eindelijk iljn rustpunt had gevonden in •••••• Canad~. 

, Het was voor ons all en zeker geen ve'rl oren avond. H,artel Ïjk. dank H0r. Veuger! 

', .. 
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Uit de werkgroepen. 
T E C H N 1 ~ C H E N A T U U R K U N D E 

' \. . ---·---~ .. - ---·-- - - . 

Do aankondf ging van de b~noemi ng van _ondergetekende tot gewo_o_n hoogleraar in de 

Technische Natu~rkunde {Fylak~a van okto_ber Ü;63) heott waarschijnltjk bij sommige le

zers de vraag doen ;ij.zen: wwát is dat. nu wee~ v~o~ ·een soort natuurkun?eJ" ~a~i sche 

fysica en ~iofysica zijn reeds 1~~ v~rtrouwde b_eg.~i-ppen i.n _ons J:a_b~.r:a~Pr_lum;,.bij enig 
'1 ·: ; ' •.. 

nadenken is ook technische fysica geen onbekend begrip. lmme_rs, do
1 

hoogl~r~r_en van Sta~ 

ver; n, van der Held, rm at·z on Zaal berg. van Zel ~t ~ebben' al v~l .e ~-~re~. c_ol\oge~ gegeven 

j~ onderdelen van de T.N. en wel resp. in d~· ·el~k~rotec~niek, d_e warmtetechniek, de re-
.• . • . 1 . ' ' ' ! ' . .1 . \,,,'·, 

adorkunde en de elektronica. 

Een uit ~oeri ge oms~hrd~i ng. ~;/het begrip. r. N., dj_~ veel te l;ang iis' ~~_o/ dit blad, 
• • ,i , • •, !,. • , ] . , C •• 

heb ik geg~ven i~ mij
0

n rOl.le'°nNatuurkun:de 'en T·a.ch~iokn van 2 maart i•\ . Ko~ samon9evat 

{ en d~rhal v~ wai' sl o_rci/~n. 'kan de ,T: N. ~~rden. ·bes~ho·u·••d· ·al ,s dat gade alt~ va~ . de natuur-
- •• 1 • • •• :- • • ~ ~ 

kunde d;t van di rec·t belang is voor de ~e-chni ek. Hi erbl j moet men bedenk on dat natuur-
' . ·; - : . . ~ . - . 

kunde on techniek ieder hun· oi ge~ doel sten i ng hebben. Die van do natu~r~un~Jl. ~ s het 

apsporen van wetmatigheden In de eigenschappen, v~n de materie, ~ie ·van d~ techniek het 

z~eken v~n ~othoden 1:>11 doze· ·ei gensch; ppen di ilns_tbaar t~. m~ken voor de mens. , Al _s voor-

. b~el d kan man denk~n aan de el 
1

ektri ; i teltsl eer als o~de·r~eel _ van do natu~rkunde (studi o 
. ~ . ' . . . . 

v;n de el okt ri sch·o ei genschappan va~n vaste stof, vl o!i st~f ,en gas, , etmat) ~e beschri j-
' ' . . , . 

ving ervan, wetten van tlaxwe11 Ónz.) e~. de el ekt.rot~c~niek als tak yan de tech~iek die, 
. • ,. • " l . . • ~ . ' ' . 

gebruik makend van de zojuist ganoemd_e ei gens~h~ppen, deze toepast bij v7 voor de el ek-

. trl ci tei tsvoor~i o~i:ng. Of do· ker~spl ijtlng als ~en verschijnsel uit de kor~.fysica en do 

' toepassing 'hie~van bij de bouw_ van een k~~nreat t or_c~_n~ral ~-~ Deze voorb~el den ~ijzer: op 

oen sterke wl sseherki ng t~~~en· de natuurkunde en de t echni ek: de t ~ch~i ek w~r.dt gevoed 

uit· do natu~rkunde ( natuurlijk. ook uit de andere natuu~etenschappon, maar daarover 

gaat het hier niet), t erwijl de natuurkunde de vorderinoen van de techniek nodig heeft, 

bijv. voor het bouwen van do steeds lngewlkkel der wordende apparaten. 

Wat nu de T.N. in ons laboratorium betreft, werd reeds geze9d dat er sinds lang 

.. H. 

colleges worden .9egeven ln verschillende oqderdelen van de T.N. door er,lge bijzondere 

hooglei:-aren ,(dif b?doel _d In de zin van 9e wilt . op pet hoger ondorwijsJl~ die ~iteraard 

slechts een gedeelte van hun tijd beschikbaar heb9èn ~Qpr het universl~alr onderwijs. 

,Door ~Il lf.1stePlng van e\ln ,9ewone le1ir~toel In de J.N._.fs voor de candjdaten, die T.N. 

• als bijv~ ·y<1or h~t.doctoraal examen kieziin, d~ _mogelijkhejd geschap~11 Qm in het Labo

ratorjuG) een "pf11atpa,ill •. te vinden, dl e hen behu\ p~aam kan zijn bij ~n stu~i e en in 

. de t oeko~.$t ~8~il l:eJdirig ~an ._gev~n aan hun,ex1wrtmentoel -werk. _ : 

: ~atid,it hat~te betreft, beperkt dit zie)) toi 1nu t oe t9t d!l werkg,:-qepen precisie 

liklf!gen .. e!l.V!l~t.1u111-fys·Jca. H!lt W!ilrk v~n ~oze ~fde\.inge,l'l,werd reeds eerder In Fylakra 

Jeschreven. Zover de ru.i mte- het toehat., z~l • lford~n _g!)tracht i.n d~ naaste toa<omst 

enige 1,1ftbrelding aan dit werk.te oeven" Hlerover.•v!l] t nog weinig te_ schrijven: de be-
. -1' . 

~ 1, çooljng van het bovenstaande \\'as sl eçhts de -l ezer:eenre~rste Indruk .te geven va!} da 

nf~•e afdeling T.~~ ~ 

' . Prof. Dr. G.Afl'l!\ Rutgers. 

; ... 

-... '. : • . . •• _,, î '·i .i · .... 

•1• 1 ETS. OVER· DE KWARTSl<l.OK 

Op kamer 4-09 8 be_vi ri~t zl ch , de Gene~l Rad!o k111artskl ok, waarvan de antecedenten 

regelmatig in de Fyl akra vermeld worden. Ten behoeve van hen dl e de sf gnal en _ervan 

wll.lgn_gebruiken, bijv. voor tijdmeting, frequenti e-ijking, meting m. b.h. van proton

resonnanti a, microgolven, dl gltaal meten etc., vol gen hier enkele speclficati es • 

Vla de constante borden kunnen geleverd worden: sinusspanningen van 10 kHz, 1 

kHz, 100 Hz en 50 Hz met 6 V tt., belastbaar met 10 mA, en tevens een sec Impuls van 

• 6 V, max. 90 mA (geschikt voor relais). Met aparte coax-kabels naar d~ kamers kan 

men spannin9en krijgen van 100 ~Hz, 1 MHz en 5 MHz, de t•ee laatsten sl~chts met 3 V 

tt. Desgewenst 100 kHz, 10 kHz en 100 Hz ook als ca. 7 V blokspannfng {slechts licht 

bel ast baar). 
~ ~o 

De frequenti efout l s kl ei oer dan 5. 10 • het verloop Is ■i nder dan 1.10 per 
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dèg; Enkele mal en· per jaar wordt dè frequentie: bij yes tel d om binnen êleil.e· grens te bl ij

, · van. h~n erftfsche Qebruikers wordt hiervan iedèöell~-gedaan, evenalá ian je feite-

lijke ft-equentHd ot op ·1.10·9• . . • , .. T •• 

, Op9e110rkt zij : dat deze-' freque~ti es gebaséerxf ii j n op de- hedendaagse t-i j d ( 6raen

•i ch -iean Tl me of Uni versàl Time). ·Er bestaat eoo · andere, onveranderlijke· eenhet d van 

i, ·' tiidt dte gédetin-l~erd is In ·verband met dè ebaal~lengte van 31"" december-1899-·Hénma-

1 i g voorgekomen: Ef)hemeri s-H ae) · en' dl é ~ok: overeankO!lt 11et èen z~el' bepaal d, aantal 

atoo11trlllfngen van het ehraen:t Ces.fi.1111 (Atomie Time).; Krachtens intel'flationale over

e·enko41st 1 f gt de pl'act i sch:a froquènt ie - -di"e onze klok, levert - df t-kal eftdarjaar 

150.10-1~ là~r dan die welke ,uit LT. Z9il .zfjn. vèrl<regen.·· · ·: . . -; .. ., 

• , ·, ht tttitrefi de sec ,puls:, hl j, is 50 ■sec 1 ang,.:da, achterll ankr l oapt, 1. 7 -11~1: ach

te·r <>p ' G.M. t. Oè t Ij dstabil ttel t bedraagt• 0~ 1 ;11sec. l-&d8"-è :ail·ddag °' half Hee wordt 

de tij d van do hpul s zonodl g Iets verschoven (mnx. 1,5 msec~;• tene1 ndë, .vfa~ l'aÖ1 o syn• 

chrooA te• blijveR-mét ons referent i estati on MSF te Rugby, waar men een atooastandaard 

van het Nati onal Physl cal Laboratory gebruikt. 
.. .. -

Enkel e mal en per jaar kan op de 1e van de maand een verschuiving van 50 of 100 

1sec ineens optreden, die oo~lg is.omdat de ~f~puls synchroon ts mat de iets-onjuiste 

frequentie, en er daardoor langza11orhand een tijdfout zou ontstaan die tot bijna 0,5 

' se·c. •p-or jaar•zou· kunnim oplope~ Ook van deze- ~t~huivfög kan 11eoèdéling gedaan ,or

den. 
,, ,, . ,G.J.K. : 

. .. , ~ ft, ... -: i t . : , 1 "i : . 1 .... : 
. .. , ..... . 

' . 

t • • • , •• • 
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