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·Redaèt i e•adres: Kam'ér- 302c, 81 jl tiouwerstraat 6, · Utrecht. · 

VAN BOEKEHBON TOT DRIEKWART r: ILJOEtl. 

Een ouderwets snoepwinkeltje ·staat 1n Oxford ·te·genover ·de ingang van Kings College. 

Het is zo'n winkeltje, wa;~ een ·wondere wereli:rorî'd i·e opengaàt,' d'lrec:t 'al bij ·het 

bi nnenkollt'en. KJneeHt
1

ok\en, engel se drop',LzJurb'~ll':n' èri d'erga1 q kk''prà'nken' er· i!n ie~· 

beetj 8 sche11eri g li chf en: r~eens 'lieet j ~ 'hèèl ··zJk~r ;· dat e~n \overbai · met een vl Ï eg' 
i .. l ., ' ~ ' •• • • , • 

er op toch' orivergeliJkelijk"veel beter Is dan ·een in glanzend plastic verpakt stuk 

kaas uit onze· onpersoon1 i} ke èn'· brutale ·ïelf.bed/eni ngs:~inkel s. 
Boven het raam van dat winkeltje staat de naam er· -;~~:· ~A1 i ce1 s ·shop ir. Het wi~k~lt) è' 
van Alice fn \fonder1and. t evensgr~ot! H

0

i er; heeft vrci~~~~ kleine Ali CEÎ ~ 11 er·l et\aa~-
. . 

• r • · • •• 'i · · • . : , : 

1 ijkheden gekocht, of 1 i eve'r gekregen· van·' de schrd vër'· vr;; het 
I 

boek me-t deze titel. 

Ze kochten daar lekkers, gingen dan· roeië~ ~P· ci/Thà~~·;/~n daar moeste~ -sprookf~~ . ,~, 

verteld worden. Eèrst zo' 111aar ee·n paar: Maar' Ali c/wa~\i e't ·gauw tèvreden en •·il d~ ,:· 

er meer. De ro~ifo~hten werden herhaald en· ·de ·vertel l ~'r, aangemoedigd doÓr 
0

Al ic~, · ' · 

kreeg er zo1n aardigheid In, dat hij de verhalen ging opschrijven.' Er gro~ide-'e~n ~o~r 

hemzelf geîll ustreerd.111anuscript. uit: 'De avonturen van Alice onder de grondn. Toen 

kw3111 er een uitgever aan te pas, die de titel veranderde in nAl ice in Wonderlandn. 

,, 



Het boek maakte e~n enorme opgang. Queen Victoria hoorde ervan, las het en Vlas zo 

enthousiast, dat zij opdracht gaf alle boeken en publ i~aties- van deze schrijver te 

kopen. Er werd haar een hele stapel bezorgd. Maar de lectuur werd een desillusie: 

i ets ovor Alice was er niet bij. Het waren· al I emaal mathema'ti scho verfi~nd~l i ngen. 

Uant Queen Victoria wist niet, dat de schrijver, Charles Lut111idge Dodgson was. 

Alice heeft 1 ater he·t manuscript van haar boek gekregen. Op 78-j ari ge 1 eeft ij d h-~oft "'• 

ze dat, in 1928, verkocht. Het manuscript, v~rhui sde naar_ A~or}~a. ~aar :Zij oritvi ng or 

in Hollands geld omgerekend, dri ok111art miljoel'!, V.Oor~. ; ... .. 

En nu U. De redactie van_ FY,li3kra heeft geen _dr_iek_wart milj_oen,_ma~r 111el oen boeken-

bon aangebodon, wanneer ~ het aardigst c, vacanti,everha_al . zou~t hebb,en g~chreven. U 

·-:: 

zoudt het dezo keer bijzonder gemakkelijk gehad hebben, want niemand anders heeft een 

verhaal gusctlrevon.-·Ah U alle-en lllaar zoiets ges·ttrrevén flàd als·:· "Toen· het ochtcitid wa's, .. 

stonden wc op. En toen gingen we ontbijten. Toen gin~en we fi~tson en toen het middag 

was gingen wo eten en toen we klaar wárêii ·ti ét~t:en we ·vorde'r: ·Eii ·föi~· .. kwamen we bij de 

volgende p1 aats on toon gingen we weer eten _en _toen gingen _wc slapon•, had U al .. een 
. - ._ . . ~ ., ; . ' . . : ... ~ ·-

boekenbon gehad. Jammer ! Wij hadden het U zo. g_raag gegund. Na_tuurl ijk had~_en wij U : 
• .J• 1 • • ' ' 1 :.. · ' • ··, .: ••• ' i 

die driekwart miljoe~ n?9 ~eer gegund. En eige~l!jk zi~ er dat o.o~ wol -~,oi.n~~~ne _i,n. ,-; .-::· .. 

Als U nu eens 111as gaan schrijven voor die boekenbon, wie weet, had het schrijven. U , 
• • ' • • • ,.. • • ' ~ ; .... • , ' · ' 1 ' 

ook zo te pakken gekregen al~ de auteur van "Al ice in Wonderland•. Denk eens na, waar 
, • . •. . • t, r.. ' • -• •. " ,:~ --

dat niet toe had kunnen 1 ei den ! Probe.::rt U het volgend jaar eens. Por slot kij~ je 
.. ··· : j 

bij zo1 n miljoenen proj eet .. ni e_t op een jaartje. 
• • 1 • : ,;. • • - • • • t r 

Î oen he_t sprookj o uit was, keerde Alice ter!:lg uit ~ond~rl and in ~ar ~gel ij kse. 

omgeving. To~~ de va~ntie voorbij was, k~erd~ ook u tiir~g:in u~ da~el iJkse o~-goving. 

Ook al was U misschien niet op reis gewoest. O~t was Alice trouwllns ook niet ~cht. 

Maar, en dat is heel wat meer waard dan al die miljoenen, ze had een vr~Î ij kor kijk. op 
- . r . . . : : • 

haar omgeving gek~egen. Dat is dan ook wat de redactie U toewenst met de woorden: 

'Wel kom terug ~p het laboratorium. n 
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p E R s 0 N A L A 
, . 

NIEUWE STAF- EN PERSONEELSLEDEN 

Als corveeër bij het -Transitorium zijn i.n dienst getreden de he~énlH. D~kker(24-8- 164} 
en J.W. van Leeuwen (31-8-1 64-}. 

Per 1 september is in dienst Detreden flleiuffrouw C. van Banning als analiste bi j de ' . . 
afdel i~g-Biofysica. 

Tevens komt op de afdeling Biofysica N~rken de heer C. T. Bartels{chem.) (16~9-1 64}. 

De heren J.i,. ~erter en D. van Heusden zijn 111erkzaam als U.T.S.-er v~lontair en de 
heer W. Sloeserwij is aangesteld als leerling-technicus (1-9-1904}~ ·. ·· 

. -
De heer 1,.J. Leoiyiouts, 11oorheen in dienst van de Fot1l is per 1,-9-1964- in Rijksdienst 
getreden. 

illUThTIES 

De. h~.e.r , ïl. Sct.iUl 1 er is per 27 juli j .1 • overgeplaatst naar het 1 aborafori ûm voor 
i1îi crob\131 ogi é. 

. 
VERTREK ST~F- EN PERSONEELSLEDEN 

De heer C. v.d. Rijst heeft per 1 september 164 het laboratorium verlaten. 

De heér H.L. Kerkhoven in'FOl/i -dienst heett ·par ·1-9-1964 ontslag genomen., 

Op 30 september 164 zal de heer S.H. Bi omberg 
0

het laboratorium ver1 ateri • . 
. ' 

Drs. W.F. ~iuntj awerff heeft per 15 oktober 1ê4 ontslag genomen bij_ hut F}!sisch Labo-

ratorium. . :., 

BENOEMl~GEN EN BEVORDERINGEN 

· brs. G.H. rredèrik heeft de functie van mentor van de voor-candidandi in de natuur
kunde aanvaard. 

Drs. G. H. Bardol meyer is bevorderd tot 'lletenschappel ijk ambtenaar en heeft nu ook de 
leiding van het hoofdvak practicum. 

. fl. UJlf: GEBEURTENISSEN 
16 juli 1964: Pauline Hel een, dochter van de heer en aevrouw Bohijn-Bark. 

31 ju1 i 1964-: Yvonne, dochter van de heer en mevrouw de Jong-de Gans. 

22 augustus 1964: Theo, zoon van de heer en mevrouw Zeegers-Dekkers. 
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BUITEM.AlDSE VERa. lJVEN 

1 r. Il!. SangstëTï s ltäH-a-ügartuS'· 11aard-e- Verenigde Sta-ten vertrokken en heeft deel ge
nomen aan het 6e Int. Bi o-chem isch Congres op uitnodigi ng van Pref. Brittqn Chance, 
vandaar zal hij eind sept ember naar Japan vertrekk-en oa "V1lOI' een- hal-f:-+aa,,: s·&!llen te 

· werken· mêt Piot. Hayalshi, Ho'ofd van het 8i o-Ce11 isch Instituut van de Univers iteit 
van Kyoto. 

Drs.' H. G.rû. He-i"demarr: zal' van ·-e-î nd okt ober tót ei r-ca· rr.ei 1"965 aan hat Nat.i onal Bureau 
of Standards i n Washington verbl i j ven voor het verricht en van wetenschappelijk onder
:roek o_p. het gebi e_d .va_n _at 0;om-,el ectronbotsi.ngen, 

DOCTORM.LE XAflJEliS· • · · 

6-7-1 964: J. BoogaárèC 
L. ~1.- Grobben , 
J.J . 1!1 . Koo11 e:1 . 

iJEDEDU.INGEN 

; . 

De cursus ·tlcit"üurKundÎ'f as~i st ent A Is op maár1 dag ·H september ) ~h begonnen. 
OP 1 essen t orden gegeven op maandag en donderdagavond van 7 tot-1 O uurL 
Ik docenten zijn drs. J.B. v.d. Kooi en drs. Tj. Hollander. 
Het aantal deeln1..'flers is 16. · · n• ; - • ---------

De heren Groenonbsrg en Koni.n9 danken de personeelsvereniging voor de attenti e, welke 
1 • 

zij hebben ontvangen tij dons hun ziekte. · • · 
. . ' 

De heer en mevrouw de Jong danken all en voor dé a'tt entfo·,. welke zi/ bij de g.!boorh 
van hun dochter hebben ont-vangen. 

Mejuffrouw Bitter dankt allen hartelijk voor het geschenk, dat zij ai"et h1ár ~erl oving 
mocht ontvangen. 

-· -- . - - . .. . ! . .. 
~levrouw Tol -de lan.ge· gankt de personeel svereni gi.ng voor qe attentte, welke z.ij raet 
haar hu11e lijk h0eft ontvangen. · · · ' ' : · · · '. · 

NI EUIWS VAN DE I NSTRUMENlm,;KERIJ 

.. Gearriveerd een i nst rumentmaker.-draai bank ( Schaubl in 102 VIII). ..een_dtaè.&ink voor het 
·· 'preci se 11erk. - . , 

Als begin ••••• . 

Wanneer een pars~neelsfunctionaris zijn ,erk goed wil doen, dient hij zowel de 

f)ersoneelstaken, als de personeelsleden on h1m taken te kennen. Van die personeel s

taken heb ik voorheen al wat kennis opgebouwd, van de 11ede!l"erkcrs van he~ Fysisch 

Laboratorium en hun tak6n weel ik nog niet veel. Gedurende de komende tijden hoop 

ik met ieder van U persoonlijk kennis te maken en verschillende taken zoals aan-
' 

.:. ;teÎling, i ~troduktics , communïëïitie fo gaan uitbouwen. Geleidelijk aan zullen dan 
. . : 

steeds meer contactpunten cntstaán. 

Op dit moment wil ik graaQ_ vol staan mot aan U door te geven, dat: ., ...:... . . 

• U mij van 16 september 19~4 af gehele dagen in hat Fysisch laboratorium zult 

~~n~~n zi ~~!. 

• ik dan regelmatig het Transitorium en..alle nevenvestigingen 1;~l bezoeken, 

U· mif nor-mali-ter vinden kunt .in kamer. 302.b, toestel 59 (wij7ig_ing_vgorbehouden), 

U, bij evcrituel e afwezi gheiïl; berichten kunt doorgaven, afspraken maken etc., 

via mejuffrouw B.1~. Zandvl i ét. 

'ilanneer U ec11 zaak op personeclsbal ei d wi Jt bespreken, bent U van harte wel kom. 

Op deze wijze hoop ik snel georiënteerd to zijn en mee te kunnon werken aan de ont

wikkeling van bet pers m;1eel sbol ei d, bij het F yst sch labo rat ori um. 

C. M. Schoonhei m. 
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TECHW ISCHE DIENST F'tSISCH LABOR~TORIUM .. . •. ,. 

' t.ansluitend oç, hefgcen Ir. ~. lrousselot in de Fylakravan mei 1964 heeft geschre~ 

ven, is .het misschien nuttig om de verschillende groepen in de T.D. wat meer gedetail-

l eerd te bekijken. Hoofd° T.D. 

1 r. lt T ro~~sel ot 

;:~ 

1 . . 
• 1 

Bedrijfs 1 ei der 

G. de Jong 

· Construct; c- · 1 nstrumcnt- loch°nisch 

Studenten w·erkpl aats 

Chef: a. · van Zijl 

(Transitorium) 

61 asi nstr.um(Jlt- ' .afd. 
bureau mak~rij assi s_tent 111akerij Onderhoud 

chvi mechanische Ghef: . M.N. J<oning chef; chef: 
. . . . •' ' · 

afd.: A.J. Schimmel P. !lel ~ aat 0. Vorkçrk C. v. Bart 

glasconstructi es: 

C. Steenbergen 

CONSTRUCTIEBURE~U 

1 ~STRUf4EN TM,.,KERIJ 

Hocfd~erkplaats: 

W.:: gaz ij n T. D. : 

Hul pwerkpl aats: 

Chef A.J • . Schimmol, kamer '108, tal. 4-3., .: ·1 . 

flat ontwerpen on tekenen van mechani schc apparatuur t.b."· 

onderwijs en onderzoek, 

idem voor gl asapparatuur C. Steenbergen, kamer 312 C, tol. 62. 

Chef P. Nel omaat, kamer 102, tel. 1;6. 

Het v~rvaardigen van mechanische apparatuur. Tevens worden 

onkel e 1 eerl i ngen op gel ei d voor· hot "Bemetel" examen. 

Uitgifte van materiaal en gereedschappen, magazijnmeester 

J, Janker. 

Kamer 306, tel 49. 

In deze werkplaats kunnen studenten en t echnisch assistenten 

- ,1 . 

TECHNISCH "SSISTENT 

ll "s INS TRUMENTM1,KERIJ 

- ·, 1 

;,FD. ONDERHOUD 

mot behulp van de daar aanwezige machines en gereedschappen, 

ielf eêrivoudige w~rkzáámhi-aen verrichten onder leiding van een 

ttichnicus. 
' . 

h1.N. Koning, kamer 106, tel. i.z. 
Het uitwerken van speciale opdracht.en, o~a~: betrekking hebbend 

op bepaaida we:kplaatsmachines, appáratuur,· meettechniek, in-
. . 

richten van werkplaatsen, uitbesteden van werk, verzorgen van 

technische documentatie. 
. ' 

Chef 0, Verkerk, kamer 101, tal. 45. 

_Het vervaardigen· en herstel l on· van 91 asap.par,{tuur on het maken 

van glas-metaal ~e_rbi ndi ngen. 1 n deze werkîiaáts· wordt con 

leerling op gel ei d voor h
0

et "Bemet'el n examen. 

Chef C. van Bart, (kame_~ 106), sein 5117. · 
. ' 

a. Verzorging van da gebouwen van het Fysisch lab.oratorium en 

van do zich daari_n bevindénde ·instnllaticis' voor electrischa 
' . 

stroomvoorziening, gas on water, 
. . . 

b. opdrachten .:ietroffe~e houtbewerkîng, 

c. verzorging van het meubilair. 
. . 

, - Aanvragen betreffende ·sp~nni ng, ondorhoudsmont'aur, sein 5115. 

1 dem ·:V:oor · gas.f{essen en vl oéibare 1 ucht, H. Jekel , sein 513. 

In ov.erieg met tachni~ï; ~an KS: BIJ Ms: 2 is besloten, dat vanaf heden alle technische 

t_ekening~n. JP voorbeM4k~ö, .. t~apspdraritbl aden worden getekend on; centraal worden opge~ 
. ·1 : ' 

bor9.on _bjj_ ~et -~_onstrutt i'aburoau vül'gens een nieuw tekeni 09-nummeri ngsystoem. Door uit-

~re~ di ~g van het ma~~i-~e~~k '.v~n de .T.D.- iijn de mogelijkheden. betreffende de maatnauw-
' . 

. .. kauri gh~i d gro~er gewordên. Op de vo'orbedrukte tekanbl adun zijn daarom aanduidingen ge-

pl aa,st voer.tolerantie on bewerking. Deze _ moeten in de tekeni,ng ll!Orden ver~~rkt. Voor 

materiaalkeuze an afmetingen van de i.n voorraad . zi }ngo .O!at~r!al en is een int.orno nor

mal i.satit:11 ijst aanwezig, welke op aanvraag zal worden verstrekt. 

G. de ·Jong. 
Il 



HÉT SOLDEREN IN EEN il11ÎEHSTOF-11H!OSFEER. 

lnl ei ding: 

In de soldeertachniek is een \/an de grootste· pr~bf~~én het sol doren van chroomhoudende 

stahn, b.v. hot bij o'ns veol geb-~uikt~ 18'-{d~~~z.
0

18% ch~ognr; 8%n1fuff 'r'est ijzer. 

Tijdens hat" verhHt i ngspr,;ices zal ·zi èh ae~ ·c·h;do'~:o~yde vormen, wal ko zich echter zeer 
1 0 ; • ... ,;,! ; :1 ,• : i ,• :- A 

moeilijk laat reduceren. Het oxyda vormt eijn bëiemmoring voor oen goede verbinding tus-

~en; sol .ciJ~r en metaal. Hát gebruik van vi ·oei mi dd~l eri 'of het sol deren onder een reduce

rende atmosfeer redu cetJrt het ·chroom-oxyde pr~1ct i ~-ch niet. Om toch oen sol deorl as te 

kunnen makon, zal m~n ·e'r voor moeten z'o/gen dat' 'er geen chrÖolll-"OXydtnmt'si~it'; Het ~ol -

deerpr~c'es· zal da'n U i.tgevoer./ 11oeten ,;iord
0

en Î n ~-:n /ui mte, waarin da partilfl e drukken 

van zuurstof on· wa:terdamp __ zo laag zijn, dat d~z·e''geeri noemenswaardige oxydatie meer 

veroorzaken. 

Dit is op twc·n °mani eren nc.gel ijk: 

a. sol deren onder ~acuum, 

:• . ·. 

.. _ . 
... -· . . . .. 

b. sol deron en dor schut gas , dat ui tormate dro~g Ïi~- zuurstofvri j is. 

Ua deze inleiding bi.ijkt wel hoe bel:an~r1jk''iiot-yi een go.:?do soldeerinsbl lati e te 
. • • . . • • 1 • 

hebbon. De i nstal1 ati o zoals deze nu bij 11ns a:.in,,ezï'g is, is g9bouwd in overleg met ,. 
_Phil i ps. Do opbou'ól is 'als v~l gt: 

1 ,, Bos cherm 1 :iat 

a. . Sol deerpot ( zi a te.~.oni ng), 11iembraan 

b. V.Jrwarmi ngs oven (El edri.sch) 
' , t -

c. G:iszu.i ver.i nstall at ia 
: '1~ '' • 1 • waterkoel in 

• . ' , 1 d. Roter~n<Je ol i .e__p,9mp 

Stralin s chermen 
· HZ u!i:laat 

: 1 • I ; · Temp .. , ivet er 

1. 1 n de-î's'ol decrpot 11101 ko:·vafl Hitto~st-aodi g staal gemaakt, is wordt het ta s·o] deren 

· werks~uk gepl aatsL Dit w!irkstuk ·mijet •aan bepààl-de- constructieve ei sen vol doen; er is 

namelijk een wezoril ij;k· versohi-1 •tuss'9n $olderen in de-vlam èn Lieze. lllani:er., In de vlam 

kan zo .voel soldeer bijgevoegd wordon tot do soldeernaad gevuld is. In do oven ziet men 

- 8 ·-

niets dus Is de !.p l eehi j dte heel belangrijk en ook het aanbrengen va • . he_t sol deer 

moet op een speciale manier gebeuren. Het soldeer van een doorsnede Vé!n 0,5 mm., wordt 
' . 

in r-i ngvorm · aangebrr.ach't s'oms· wordt het zal fs bij de soldeernaad gepuntlast. 

2. De verwarmingsov~n di.ent om ·de\~1 deerpot op te warmen. De max. tempe~atuur die wij 
. . :. • . . . ' .. · '· • . 0'. . 
tot nu toe nodig gehad hebben is .:.. 1020 C. Het sol deer wat gebruikt wordt is een 

Au-Cu-Ni legering met een smelttraj eet vàn 96U°C - 102:o0c. 

3. Gaszui verinstallati e. Capaciteit 12 l/min: 

Hie·r.,,oor wordt gebruikt als oxyd~tie trap · een Palladium kata] isator. Achter deze kata

] i s~tor is het gas · zuu~stofvri j doch niet H
2
o vrij. Om dit te ve~wi j deren gebruiken 

wij \ bul zen gevul ~ m·~t glaswol e~ Fosfor pentoxyde (fi5) (zie tekening). De nog aan-
. ,t . . 

wazige i;iaterdamp heeft dan een verzadi gï_ng~dampdruk van -62°C. Belangrijk is de ver-

bi n~-i ng ~an de zu.iverir.stallatie n;~r d~ ~-~ldeerpot. Hiervoor i~ een l?.V.St. flexibe1 e 
. ~ . . 

slang gebruikt, rubber of P. V. C. zou te veel waterdamp door] aten. 
~~seru e20Jj_ . 

/ ~~3?:&~.=-~-~-.\\ 
'i-. Roterende .ol i epomp. Deze dient or.t de pot le~g te po111pe.11 om zo vlug mogelijk alle 

verontreinigingen te verwijderen. 

Als besluit' u:il ik nog het· soJ deerproces bescbri j ven. 

· De pot wordt met wer~stuk in :de oven geplaatst, ui.en po,~pt de pot leeg en v11lt hem daar

na met H
2 

di.t wordt.. 4 111aal berhaal d bij een temperatuur van.:. 200°c. De p11;t 'Mordt nu 

opgewarmd tot ,:.1020c..Cl Tijdens .di_t opwarmen stfoomt er Hz doorheen in de hoeveelheid 

van 'i- l /rai n •. l s de pot- op temperatuur dan 5 min. op temperatuur houden, daarna af 1 aten 

koel en tot 900°C. , De pot irHt, à ·5 keer uit de : oven hij sen daarna bij 600°C in een water

gekoelde bak l ateö zakken, ~i t ter voorkoming dat al 1 e warivte i IJ de rui mh komt waarin 

-·de oven zü:h'' bevipdt. Bij .1.. 100°c. mag de .pot opengeJDaakt wor:den. Het werk~tuk blijkt 

.dan prachHg b} ank, iit ,de pot . te .kol!lan, dl.t . heeft buiten de goede soldering ook nog het 

voordeé} dat er geen.nal,ewerki ng meer. nodig is. ~at hele soldeerproces d.w.z. pompen, 

opwarmen. en afkoel én · n\l-9mt ongeveer 4- · uur -1 n b!:!S lag. · 
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r. 

Geachte l ezer, 
- - :. . ·. • , • 1 • : · -· ' . :; i ~ • . . 

Wij zien vaak in de gebouwen v~n de Rijksuniversiteit een persoon rondlopen in uniform 
- .,. ·1 : 1 .1 : ' • • -• • • -· • • : • 1 , • : • ,. :', • ' • i . : 

en dan denken wij: 10h, deze man is zeker van de br~ndweer•. Inderdaad deze man is van 
: 1 .. • - 11 ft .: • • : i . : ; . • ·, ... ~ 

de brandweer, niet van de gemeente Utrecht, maar hij is de brandmeester van de 
; "': • t . 1 ' 

Rjj ksuni versltoi t, dus· l n rijksdienst. 
"' ~ , .... .. , i ~ : . ''-• • : 1 

Toen in 1960 door de wet op het Hog~r qnderwijs'. ook de U~rechtse Universiteit een grote 

mate van zelfbestuur verkree9 en da~rd~or v~~/ ~l Ïerl el zaken ·zelf 1110~-st gaa~ zorgen, 
i •• .. •• 'i ; ... !; : ~=·:~.:-: :. :., .. . 

kwam ook de veiligheid van personeel, studenten,. ge_bouwen en apparatuur aan dl;! orde, 

speciaal bij br~ndge~~ar •. Door' Curatoren' is· toe~ d~ f~ncti e gescha~e~ 
1 
v~n br~~dmeest er 

• f . . • ' ; . .. > • • ' • • , 

en ~erd tevens voor elk·· instituut een brandpiket samengesteld. De functie van brand-
, ... ! . . 1 • ~ - • •• • - • • • ' • • • • • • 

mees~er wordt vervult d?or de hoer A~ licet, de hierboven bedoelde persoon. 
1 • • > * • 1 

! - 1 ;. - - 1 - • • • . - . 1 . ~ ' • • • 

De brandpiketten vormen nu de schakel tussen niet ingewijd01en de gemeenteÎ ijke brand-
: ' - .. - - • ; .. • ... 1 : • • 1 

weer, die oventuoel i ng~sèha.k_e1 d moet worde.P:. ~~- redactie heeft de heer Li eet bereid ge-

vonden U ovër dit onde;,e~-i;it~:~i!~~1:~è{i~ji/Hëht.ën en wat erg belangrijk is, 

ho~ wlj bij een · oventuél ·e brMd; hetzij groot· of kl &in, R1ö8ten handelen. , 

De redactie geeft nu graag het woord aan de hÎier'l i è~t":. · . . ·. , ;· ;. , : · 

ttVoorkomen is beter dan genèlen". Onde-r dlt aotto is de branijvell i~heid bij de Rijks

. uhiversitéit ter hand genbmen. In · het verl odén werd de brandbeveil 19fo9 bebarti gd door 

·de Rijksgeeouwendiens"t én il-al-door het bèheren: en zonodig,aanvullen van de in onze 

uni versiteltsgebouwen áanilèzi ge brandblusapparaten en brand~~-ai)gen; hovendi en werd met 

do ;brandweer va11 • Utrecht eon controle gehouden in de gebouwen. Tot . zove" was de be

moeienis ·van· dezé• dienst, èen verdergaan op ·dit · gebi èd was er.niet. 

' · :Juisfmet dit verder'gàan bereikt men een solide brandprevantie~ het ts wel aardig dat 

• · ·: men htér en daar br-andblusaP"f1aràteii ziet hangen en ,!_an ·meRing is •als de- nood aan de 

man komt zullen wij wel èven hzen, · 1:ioe het apparàat werkt', maar iedereen begrijpt 

;dat dH een veiligheidsgedachte. is van nul- of '°9en · waarde. Het bewijs fil ervan· werd ons 

geleverd door een praktijk-voorval în ,een, U wel bekend, laboratorium, waarbij een 

watersto~fl es in brand geraakte. ·- . 

' t 

b 
1 

♦ • • • • ': ! 1 ! . ' --~ --- --·---.. 

Erg~~ ~o,n word_en _voorkomen, ~oord:it 1, ~en van he.t brandpiket de si tu:iti e wfst u:-: 

te redden. 

Nu zijn .wl j aa~gakomen op de reeds in _het voorwoord genoe111de brandpiketten. Bij het ne

men van brandpreventiemaatregelen is ~r va~ uitgegaan, dat, indien de personeelssterkte 

het toe zou 1 aten, er eel\ brandpiket . zou worden sa111·e.ngestel d. Dit is ook- gebeurd. De . . . . ~ . ' . . ,. 

taak van het b:,an~piket - w~arva~ de l ed~_n. meer ·v~a;di.gheid in het gebruik. van het 

b1 usapparaat hebben - is een eventuele bogi nb:-and zo mogel ijk te· bestrijden e·n/of de 

naast gel e_gen lok~ i tel ten te beschermen tegen verder~ br.andschade; _maar voor all es 

de berpepsbrandweer te alamcren. Dat deze instructie een goed sluitende organisatie 

vereist, Is vanzelfsprekend, want afgezien van de bescherming van het kostbaar en dlk

_wij1_s ni et ·te vervangen universiteitsbezit, i_s' voor alle.s de per~oonl ijke veiligheid 

van de studenten in de _co11 egezal en en de medewerkers in de gebouwen primair gesteld. 

Bij een brand, welke door het brandpiket niet onder controle is tè krf j gen en waarbij 

. de b;eroeps.brandweer de bl_ussing moet overnemen ls het vereist de· aanwezigen zo snel . .· . ' . . . 

magel ijk ven de br~ndpl_aats weg te ) ei den naar e~n veiliger ·omgeving: 
\ • • 1 

De gedachte ~•het zal wel zo'n vaart niet 1 open' en ner i,s nog nooit wat gebeurd• is 
.. . . • l • . 

. . en mag onder geen enkele voorwaarde a·l s een garantie gezien ·worden.· 
1 1 • 1 • • • • j • • .' , 

~let de hoqp in een volgend artikel een ui tvqeri ger vers! ag t~ geven dve~ de reeds 
. . . , , : . . 

_bereikte resultaten in het Fysisch laboratorium, eindig ik dit artike_l. 

A-. L i c13t. 
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o/aarida:cht' van -d~ oxperi m·enterendan· wó~d{ér op gevestigd, 'dat verhuizing van 

geleonda spullen terstond moet worden opgegeven aan de leenheer, en ~at vêrd~r uit-. . 

l cnàn aan ànderèn hel emaàl taboe is~ Hebt U al eens geprob.eerd' i ~ dit lab een zoek-

gor~akt voor~erp t eru·g fo vi ndon 1 

Van groot bel°ang is hiervoor de i donti fi cati o, d. 111. z., eori kabi netnummer dat van 

vo.or~er~ tot VOû~~er~ verschillend is, wanneer hèt ding tcnmi nste waard is oen per

soonl iJ k leven to l'ei den" 

O;k do: mens on di o zelf "kastj es'n bouwè~· 111ordén mot kl'em aangeraden áezè in het 

administrat/evc keurslijf te {l~ten) 111rfngon'. en viel 'om div'erse redenen: wie intens 
' 1 

r.iot. con opstoi l i ng werkt, \:IOCt all C details uit' ·z•'n hoofd on behoeft' g'eon· num'mors, 

: ·nam.en on ~pschri ften. ~~:ar na hot' riv1 ·oei è'n·; .:opd~ok'en, dfssertéro~ of hoeHdan-ook 

stoppe'n' _'ilOOt ni oman~ meer 'waar al dat -vernuft·; gs to.'.: diende. ran öos "zijn do ï n

strumonton, di o domwÓg '"gesloopt Óf \i,~ggogooi d moóton worden omdát ge·cn mens 'er moor 

iets ~an begrijpt. Daa rom: goof ·zo con ·naa'm· c~ 
0

pl'ak áie or ·op, z·ot iots bij aanslui

tingen en· kn-~ppon, 'on :vooral: t~kon het schema, wa_ar 66k b_ij· ~taat wat hot is en 

'waa~om en v.:{n wie. z~•n 'schema i:s notelig. -s·o~mïgen·zworen" tjjj mm-papidr, maar ik 

zeg U: niet doen. Gebruik transparant papier. Hebt U niet 7 Tekenkamer f'-El ectronica 

Goon l
0

ndonèsische inkt 7 Potl ood ! (HB) Verm.oed{ 11 (teraèht) daf 'hcft t6ch wogt-aakt 7 

Ga tot 'E.l o<(t';oni ca, vorkri j g eon n'ummer on laat ze fn do · daartód ó'pgori chtc schema

kasten u~ calque bei:1aron. Haar wens staan dan afdrukken ter beschikking tot in het 

derde gesl ::icht. 

G.J.K. 

· 12 • 

l , 

-: . 

• A "A N lf r 'N S T -E N ; : V A N • ·n E B I B L 1 0 T H t E"''K · 

( incl ~sïet.F.b.:M}·on didactiek:} 
. , ' 

N-i euwe .boeken: 

Kodak Abridgeg séientific publicati ons. Vol 3g (1962)(5300) 

Karl.son; E., E. Matthi a~ and' Perfur'be'd an gul ar correl ati ons;-' S'Lfppl ementod by Procee-
_. K. ,S:i egbahn ( eds.· J di ngs of The -.Uppsal a Meeting on .E~tranucl ear Perturba

ttons . in Angul ar Corrl etions, ifay 1963. 1964. 

Kapzow, N.tt. 

, 
- ' 

Espe, W. 
··' · ' ,; 

Spinks, w.s: 

Al kemaqe, C. Th.J. 

Jones, D.S. 
- . l. • 

Kerker, r.1 , ( od, .) 

Lompe, ;.. 

,. Fock, V. 

Feynman, R.P., R.B. Leighton 
and M'. Sànds ' 

J effri es, C. D. 

Sutaner, H. 

'·. 'El eldrische ·vorgänge in Gasen und im Vakuum. 1955. 
(.454~4). 

American vacuum society. 1962 transactions of the 9th. 
nati onat symposi urn. 1962. ( 4&115 ),_ . . 

Werkstoffkunde der Hochvakull~technik. Bd. ·1 •liletal l e und 
metal lischen lei .tonde \llor~~tqf10. 1960. (481;16} 

Vàcuûm tochnol ogy. 1963. (~s) 

Buraau ·of Na val Personnel, Basic el ectronlcs~· 1963 (Vs) 

_ · F,;~is~he meetmethoden. Coll egadi ctaat. 1963. (25433) 

European Atoml c Enorgy soci 0ty;: P~cc~edi ni of the 
Arnhem symposium on reactor cal cul ations, held at the 
KËhlt Arnhem; ftp ril 1955. · ( 10'i6 3~}. 

The theory of el ectromagnoti sm. 1964. (6030 G1 ). 

I.C.E~S. Elc.ctromagneti c scatteri ng; proçeodi ngs of 
tho interdisci plinary ccnferenco hold at Clarkson 
coll ego'!iif tóchnology, Potsdam, N.Y.,·August 1962. 
196 3; (6030 H ). 

Jechriisch,:-.wi ssenschaftl i che Abhandl ungen der· Osram-
Ges oi 1 schaft. Bd 8. 1963- (9088) • · 

The theory of space, time and gra~it~ti~n; 1964. (9277). 
• • . :I 

The Feynman Jectures on Physics. vol. 1. 1963. (10036) 
: . . 

Dynamic nuclear orientation. 1963.· (10393). 

· Sci ence masters asscciati tin· and· Nuffi el d to~'ndati on. 
1962. ( 19196), . l • ; . Î 

' . ' 
Das Spul enbuch. (Hochfrequonzspul en). 1963. (50050) .. 

- 13 -



Hunton, D. ~-. 

FlUgge, S., und F. Tren
del enburg ( ods. ) 

Omnos, R. and M. Froissart 

_F rauts chi , S. C •. 

V'iirhaar, fl.J. ( ed. } 

lane, A.hi. 

Zucker, A., F.T. Hi.;ward and 
E.C •. H.al b_ort ( eds.) .. _ 

, aiîorso, A., KM. ' Diá11on~ and 
H.E. Conzett ( eds.} 

~fer 

. . 
,- Karl sson, E.,. E. Matthias 

and K: ·s) ëgbahn 
. . ; 

Shul or, ~-E., and J. ~- Fónn 
( ods. ) 

-
~l eul er, E., and R.0. Haxuy 

• ( eds.) 

Raother,.~ •. 

Brillouin, L. 

liorse, -Ph. M. 

Bethe, H.;.., 

Di rac, P .i\. 1;1 . 

Weber, R.L. 

\· 

t ntroJucti on t o. c1 ectroni es. 1964 • . (Pe 25) 
-· ·- - -· -~- --•--·- - ... ·: 

Ergobnlsso oor ox2kton tfaturwi ssens:haften •. Bd 35. 
196(. (11001) 

llandel stam theory and Regge pol es; an •introduction 
f ~r . experimentsl i sts. 1963. ( 45350) · --- · - ... 

Reggepol es and S-matri x theory. 1963. ( 45351) 
• • • . • •. t 

Seli!cted topïcs in nucl ear spectroscopy; Proceedi ngs 
of the tluffic International summer course in sci ence, 
Nijenr.od_e, Jul y, i\ugust 1963. 1964. ( 45352) 

. . . ... 
tlucl ear theory; pai ring force correl ati ons and col l ec
ti va m.oti:on. 1964. ( 45 353) 

Reactions beheen complex nuclei, proceedings c.,f the 
second con~ercmce, Gatl i nburg, 1960. • ( 453~6 ! 
Proceadi'ngs of the 3rd. conference on reactions beheen 
complex nuclei, Asilomar, April 1963. 1963.(45347) 

1 • ~· • 

Electro~iqua nucHare. Proceedings of tho internatio
nal symposium. Paris, nov. 1963. 1964. (45348) 

Pertubed angul ar currel ati ons. · 1964. · '(45349) 

. . 
lonization in high-temperature gases. 
• • t • 

El ectro~i c 11ethods. (methods of exp~rlmental physi es 
ed. by, b. •f1111rton Vol. 2.) 1964.. ( G299. R) 

El èctron av'àl anches and breakdown in gas es. 1 64. ( 6367) 
' . ·~ 

Tensors in mechanics and elasticity. 1964 (9232) 

Thermal physi es. 1964. ( 9330 A) 

·1ntorrr,ediate quantum mochonics. 1964. (1U169) 

The prin.ciples of quantum-mechanics. 1958. (10170) 

Physi es for teachers; ·a ·mooèrn 'r·ovfo111~ 1964. ( 38218} 

Concopts of modern physics. 1963. {46086) 

.Pivovonsky, M., l~.R. Nagel and Tables of b)ackbody radiation functi ons. 1961. (47029}. 
tho staff of the Havard cÓmpu- • 
tatf on 1 aboratory · 

- 14 -

Henkes: H.E., and H. van dor · 
Tweel 

Gi ese, A.C. (ed.) 

AltschuU r• S.A., und B. r.1. 
Kotyre•, 
Frumki n, A.N. 

liman, J.trl. _ 

Gi bs on, A.F., and R.E. Burçcss 
(eds.) 

l1iendel ssohn, K. ( ed. ) , 

Scbl esi nge_r-. G. 

. ,. - > 

.. 
Espe, W. 

.... 

Smith/ ,R.A •.. (ed.). 

•. i . • 

Bl,adel, J . van 

F1 i eker; 
. proceëdingi of the symposium ·on the physi ology of 

f1 i cker and proceedi ngs· of the 2nd. sympos ium of the 
i otarnat i onal society for clinical el ectrorati no
,irapl}y ( 1 SERG) on f1 i ck.ér1 el ect;o~eti no· graphy. 1964. 
( 49~12) 

Phot ophysi ol oçy. Vol . 1. and 2. 1964. (54072/3) 

Paramagneti $Che el ektronenreso~anz. ·1953 (Vs) 

, . 

Surface properties of se_icondÛctors. ·1964, (Vs ) 

El ectrons in me~al s; a ~h?rt _gui ~e t o the Feroti. 
surface. 1962. (Vs) · 

Progress in iealconductors. Vol~ 8~ 1964. {Vs) 

.Progress in cryoç,oni es. Vol. 4. ·1964. (Vs} 

Prufbuch für Wer~zeu(ïTas chi nen. 1962. ( 42618} 

Soci été francai se des é1 ectroni ei ens et des radio-
el ecttoni ci ens (S.F.E.R.}. El ectroniquo nucléaire. 
liroceedings of t he i nternat i cnal symposi um orç;ani zed 
by ~.F.E. R., Paris Nov. 196 3. Paris, D.E. C.D., 1964 
( 45349) 

Elektrische Vorçänge in Gasen und im Vakuum. 1955. 
(45454) 

American vacuum Society. 1962 transactions of the 
9th. n,rtional sympo~ium. 1962; • ( 48115) 

\llerksto.ffkunde der Hochvakuumtechnik. Bd. 1 Metal l e 
und hletall ische lei tenue Werkstoffe. 1960. ( 4811 6) 

• f • • ■ : 

S,emiconductors. Proceedings of tho Internat i onal 
sc~ool of Physics "·E: Fermiu "c"oi.i"rse· 22. 1963.(Fu 17) 

~1 ectro~agneti C fi el ds. 196-4. (6030 1) 
• . J . • ' • 

Hubert, P. , et E. 
( eds. ) ~ 

Crémieu-1.lcan ;;•, Co111Ptes rendus de la Vla ·confe.~enco' internationale 
sur 1 es phénom'tlmes d1 i onosati on dans 1 es gaz. 

'· 'Pa~i~-'1

'Juillet, 1963. 4 vals. (6:368/71) 
' , • :.. • ~ • ... 1 •' 

Hvi stendahl , H.S. 
..... 

En~i neeri n g units and phys i cal quantit i es. 1964. 
( 7 307) 

- 15 • 



Ferri , /... (.ed.) .; .·fundamental data obtained _ from shocktube experiments. 
. 1961. (8504). . 

Claas, W.J. en ";Ji; Scheel beèk- . Vraagstukken over theoretische mechanica. 1963. 
{ 9233). 

Backer, R. 

llackey, G. W. 

hladel ung, E. 

Adai r, R. K. and E~ C. Fo\:!l er. 

Ehrl i ch, fû. 
•·· '. . .. 

Schade], ~-

Groefieveld;J. undl. ~olf · 

Falk, J. E. 

Goodenough, J.B. 

C~pers, _ 'il.J. 
Shewmon, P. G. 

We rt, · Ch. ". , arfd R. 11 .- Thorason · 

Damask, i..C .• ,: and G.J.: Di:en·-es 

hie~del s.sohn, K. { ed;)' 

Gorter, G.J.· (ed.) 

- 16 -

Theorie der Wärme. 1964. ( 9333). 
00 

The· mathemati cal foundatl ons of quantum ïnechani es; 
a 1 ecture-note volum.e. 1963. (10171) 

Die mathematischen Hilfsir.iHel der Pnysikers. 
7. Aufl. 1964. (10172) 

Strange particles. 1963. {10415}. 

· The use of film badges for personnel monitoring. 
1952. {10499 L) .• 

The formati on of mol ecul ar l i nes in ½he sol ar 
spectrum. 1964. (18378) . · 

[xperi Rentell e Reifeprüfungsaufg~ben für .Physik; 
Be-i spi-el e und Anregungen für den L ehrer bei der 
Vorberei tung der schri ftl i chen und mündl i chen 
P rüfurig. 1964. { 38219 ). 

•· NêE!erl ands normalisatie instituut. 
~armen voorbe.vestig. artikelen. 1964. {42619) 

Porphy-l"i ns and metall oporphyrfos. 196.4. ( 54075} 

!rlagneti~m and the chemical bond. 1963. (VS) 

The?r! of spin rel axati on. 1964. ( Vi) 

Di ffµsi on in soli ds, 1963. ( VS} 

:physi-cs of sol ids. 1964. {VS) 

Point defects in metal s •. 1963. . (V.S} 

Progress in cryogeni es. vol. 4. 1964. {VS) 

Progr.:Ss in 1 ow temperature physi és. vol. 4. 
1964. ( VS) 

Bi blî ography of tamperature measurellient Jul y 1960 
fo December 1962. 196 3. (Op) 

.t, .. 

1.: 

F1 uit, J.hl. 

Hasted, J.8. 

Varnier, · P; 

Frariçon, fll. . \ . . 

: 1 4 • 

Fvrrette, J. E. and E. lantenl]an 
{ eds.) . :f 

1 ~ ' • j ''{ . ; • ·, • : 

Ko'$hl yakov; lt. S. , M. ·N. Smi rnov 
and E. B. G1 i ner 

Choppin, G.R. 

Bri e.gl eb, G. , und 'll. L i ptay 

Nieuwe abonnementen: 

..... 

Sputtering of single crystalline copper by nool e 
- gäs" ions. 19ö3; · (6399 K). 

Physics of atomie coll isions. 1964. (6399 L} 

t • émîss1 on photoêl ectrtque et ses appl i cati ons. 
1 l)63, ( ~299 S) 

Tabl es of thermodynami c and transport properti es 
of air, argon, carbon dioxide, carbon monoxide, 
hydrogen, ni trogen, oxygen and stea rn by J. Hil sen
rath, H.J. Ho~e, Ch. ~e_ck_ett a.o. 1960. (7327) 

l odarn appl i cati ons of physi cal opties. (8040) E) 

Devel..!)pments in appl i ed spectroscopy. Vol. 3. 
Proceedi ngs of the 14th. annual hli d-Af"lleri ca Spec
troscopy symposium, Chi.cago, May, 1963 •. .(8193) 

Di ff~_rent i al equati ons of mathemati cal physi es. 
1964. (10173) 

ffucl ei and radi oacti vity. 1964. ( 46087) 

, Elektronen - Donafor - Acceptor ··_ ltompl exa. 
1961. (54076) 

Topi es in the theory of random noi _se. Vol. 1. 
Genera! theory of random procasses~ ·Non 

1
1 i near 

· transformations of signals and noise. 1963. 
Fu 18 (FOM Vs 11) 

-Amedéän journal of medical•electr:ontcs.{1964) 
no. 1. . 

Journal of neurophysiol ogy. {1964) No. 1. 

. Surface sci ence 1. { 1964 ). 

Bulletin of mathematical biophysics. 26. (1964) • 

-17 -



P U B ~ l C A T I E S 196/t 

O.C • . Fork and J.C. Góedheer 

J.B •• Thornas-and.U.P. van. de Wal 

Ter;;stra, '1/. 

... 

Acket, 6.·t.. an◄ J. ·volger 

Goedlleer, J . C. 

Leun, ê. v. d., · and G. · \:li ech~rs 

Brummel en, i,. G. 'll. van 

- 18 -

Studi. es on l i ght-i nducer i nhi bit ion of respi rat ion . ' 
in pllrplé bacteri a: acti on spectra for Rhodospi ril l um 

rubrum Rhodopseudomonas spheroides. Biochi m. Biophys, 1 

t.cb, -W. 249-256 (1964.). 

· Fluoroscènce responses of chl orophyll in vivo to 

treatment with acetone Bi ochem. Bi ophys. Acta, 79 , 

500-510 (1964). · 

1ibsorpti on responses of chl orophyl l in ·•vi va to 

treatment wi t .h acet_on!). _ Bi ochem. ~i ophys. Acta, 79, 

490-499 ( 1964 ). 

lnvestigations on the identy of the l ight-emitting 
mölircul a in photobactarium phosphoreum. ·· 
Bioch·em. biophys. acta 75 (1963) 355-36.!t. (1161) 

Calcuhtion of absolute-i·omsati on cross 9-ections of 
• . 1( .. ;( .. ,E 

Ha, He , He , We, Ne , Na , Ar, Ar , Hg and 
. )( . 
Hg 
Physics 1 etters 8 (1964} 260-261. (1162) 

Hal 1-measurements on sl i ghtl y r~duced rut il e (T 1o2) 
Ph~ics l ett~rs 8 (1964) Z1+1t--Z415" (1163}-

Photochemi stry of bacteri ochl orophyl 1. 
Bacterii;il photosynthesis, blz. 397-412. 
YeHo,.· ' Springs, Ohio, ;.ntioch press, 1963. (1164c ) 

ifië reaction 
30 

Si ('1\,J-') 
34 s. 

Nuclear physics 52 (1964) 104-113. (1165) 

On the el i mi nati on of pul se 111avo val oei ty in stroke 
volume determination from the ul tra1ow-frequency 
displacement ba1listocardiogram- America haart j. 67 
(1964) 374-378. (11Gb) 

Smul ders, P.J.~1. The spin of the 3. 77 1 evel of 
3o Si. 

Physi c_s 1 etters 9' · (1 964) 155'-157)', (1 1'67') • 

Rins velt, H.A. van, and P .. ~-- Endt: Spin- ~nd pari ty of the 3.1 3 1 evel in 
31 

P. 

Vriens , L. 

Kuperus,. J. 

G1 aude11ans, P. W. ~-

Glaudemans, P.W. ~. "f! 

Erné, F.C. and C. v.d. Leun 

Heyl i gers, A. 

Burger, H.C. 

Physics letters 9 (1964) 266-268 (1168) 

Collision theory of ionisatî on of at oms by 
-.:. ·· el aë:trons-. . . . . 

-Ph ys'i es 1 e_tt er.s. 9.. ( 196 4) 295- 296. ( 1169) 

Prot ons from 'th_a a} pha-parti cl c bombardmont of ,
31 P. 

Pnysica 30 (Hl64) .893-904. (1170) 

Shell model cal curatï ons of energy le-vel s fo r 
nucl ei : in . the regi·on 28(A 40.( . . • • 
·Prpceedi ngs of the ·tfüFFI C i ntcrnati onal su· rn er 
course in science,_ Nij enrodc, Jul y-I,ugus t 1963. 
blz. 246-254. {1171) 

Experi men tal and theorcti cal i nvesti gati ons on 
li-ght nucl ein •. Diss. ZL-6-1964. (D 11) 

E 1. l . f -36 38 nergy uv~ s o Ar and Ar from al pha capture 
in sul fur and protoó capt .Jre i n chl ori ne-tiucl ear 
.physi.cs 52 (1 ~ 4) 515-523. {1172) 

'Onder.zoek van de 
27 

~Al ( p, >' ) 28 
Si reakt i o. 

Di ss. 29-6-1964. (.D 12) 

Ball issocardiógraphy and vectorcardi ography: 
si mîlarity and difforence. Transactions and 

·' 

studi es of the coll ege of physicians of Phil adelphia 
4 Ser. 31 (1 964) 283-293. (11 73) ·- ______ :, J 

Endt, P.111. 

J ' ' 

Vriens, L. 

Rut gers, G.A. W. 

On the uso of ;emi --'tonduci or counters i n t ha !nves:. 
ti gati on of re·sonlrnèo toactors. · 
Proceeöi ngs of ·the: symposj f.im· on sein'i-cohduétor 
dat"ectors, Luik (1 963) 245-254. (1174) · 

. . . 
On tho di fference behleon "cl assi cal " and quan
tum mechani cal col l i ss ion thaori es. 
Physics 1 ett ers 10 (1 964) 170-171. (1175) 

Natuurkunde en techniek. 
lnaugurel e rede, Utrecht, 2- 3-1964. (1176) 

- 19 -



Burger, H.C. , A.G. \:/. van · B~ummel en 
and G. van Herpen 

leun, C. van der, and P.M. Endt 

Middel koop, G. van 

Smul ders, P.J.M. 

Hollander, Tj., P.J. Kalff and 
C. Th.J. Alkemade 

Bril , C. 

Hol1ander, Tj •. 

RECTI FI CATI E: 

\ . 

Correfatión bet1een subjective and objéctive 
measures of correspondence betwaen different 
syste11s of .vectorcardiography. · 
American heart journal li-7. (1 961t) 512-15. 
(1177) 

The reacti on 33 S (p,p1j') 33 S. 
Nuclear physics 53 (1964) 540-H. (1178) 

Kernfysische experi.menten met neutronenbundsl s. 
Atoómeaergie an haar toepassingen. 6 (1964) 
no. 5 (11 blz.) (1179) 

32 28 •.• 
~2vels ot31 S.excitod3~n the Si (c,{J /1 

S·and P (p, J1 S reactions. 
Physica 30 (1964} 1197-1207. (1180) 

Di ssoci áti on unergi es and exci tat ion levels 
ot alkaline -eär.th oxides. 
J. Quanïspectrosc.;.radiat. transfer. 4 (1 964) 
577-579. (1181) 

Studies on the ;photosynthetic apparatus of 
- soma purplc bacteria. Diss. 23-9-1964. (D 13). 

Sol f-absorption, . ionizati on and dissociation . 
ofmetal vaper in fl ames. Di ss. 30-9-1964. 
(D 14). 

♦ 1 ! 

De reiskostenvergo edingen genoemd in de Fyl akra van juli 1964 (FOM) zijn verbonden 
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