
1 

1 



• 

FYLAKRA 

IIIEilEDELIJGENORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORATORIUtil · 

8e jaargang no. 7 

Redactie: 'Prof. ·nr. J.8. Thomas, voorzitter, 

A.J. Schimmel, Drs. W. Snelleman, 

Mej. ~. rt Zandvliet, F.J. ,Leeuwerik, 

B. van Zi il. 
;r 

oktober 191i4 

Reda~tie-adres: Kamer 302c, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht. 

P E R S Q N /.. L A 

N I EUJE ST"F- EN PERSONiEELSLEDEN 

i,\ejuffrouw M.6. ·van Luijn is op 28 septembe'r 1964 als s·èhoonmaak'ster bij het Translto

ri um in dienst getreden. 

De heer D. Verwey is op 12 ok.tober j.l. als hulpporti e.r in dienst getre.den • 
• •• ' ;,, 1. 

Op 12 oktober is tevens in dienst getreden de heer _J. 111 . v.d. W.eerd als candidaat-

assistent bij de afdeling vacuumfysica. 

Mevrouw Abma- Bonoo is op 19 oktober j.l . als administratief medewerkster op de 

afdeling boekhouding begonnen·. 

MUTATIES 

De heer L. van der Sluys zal na zij~ terugkeer uit de militaire dienst op 2 nove~ber 

a.s. zijn werkzaamh.eden als lnstrume~tmaker weer herva'tt'en. 

VERTREK STAF - EN PERSONEELSLEDEN 
De heer F. Th. de Bats. is per 1 september j .1. in dienst van de F .0. M. getreden. 

De heer H. ~. van Rijn is op 1 oktober j. l. in militaire dienst- gëgaan. ,. · ' :;;, 
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DOCTORAAL EXAMENS 

28.9.1 964: W. Ho gervors t. 

BUI TE-LANDS VERBLIJF 

Dr. C. Bril, die op 23 septe■ber promoveerde, Î$ per 29 september naar Amerika vertrok

ken.> Hij zal gedurende een jaar gaan werken bij Prof. C.S. French, Deparbent of Plant 

Biology, Carnegie lnstitution o~ Washingto~, Stanford California. 

PROldO TIES 

Op 30 september j.l. is dr. Tj. H.ol_lander 9epr0111nvecrd en op 26 oktober dr. J.8. van 

der Kool. 

RECTI FI ~ Tl E 

lilrs. G.H. Bardel.meyer is benoemd tot assistent voor het hoofdvak pracHcum en heeft niet 

zoals ven1eld in de Fylakra van september, de 1 ei ding van het hoofdvak practicum. 

MEDEDELINGEN 

1 n totaal hebben zich opgegeven 165 eerstejaars studente!), waarvan: 

52 ~ichting wiskunde, 4 ri chting Astronomie, 79 richting Natuurkunde, 

28 richting E, 2 richting M.O. dagopleiding. 

In verband nt de werkzaa11heclen verb·ond<m aàn het indienen van de begroting, · 

kon de Fyl alcra hel aas ·niét 011 de vastgesielde datum verschijnen. 

Gaarne onze excuses voor deze vertraging. 

·oe· Redactie. 

St. Nicolaasfeest 1964 

Voor de kinderen van 2½ t(m 1_1 jaar van de I eden van de personeel svereni ging zäl ··· - · · 

op 'zat erdag 28 novemb.er _e.en :St. Ni col aasfee.st' ge~r':lani seerd worden. - · J 
. ..... ..-

Dit zal pl aatsvl oden In de klei nc·· call ègezaai van I t Fysisch Laboratorium~ 

U wordt daar verwacht om 14. 45 uur. 

Het feest zal ongeve-er tussen 17.00 on F/.30 uur afgelopen zijn. 
KI nderen on Ouder~ zijn harte) ijk wol kDlll. 

. . 

Professor Burger geäerd ■at da Penning van de Leidse Universiteit. 

Op 29 oktober j.l. hoeft Prof.Dr. H.C. Burger uit handen van de Rettor van de 

Leidse Unlversitoft de Penning van deze Universiteit ontvangen. 

Dit geschiedde na afloop van de Einthoven-voordracht, die door Professor Burger 

werd gehouden. 

De Penning van de Leidse Universiteit wordt uitgereikt aan hen, die zich bijzonder 

verdienstelijk hebbën geeaakt voor de Leidse Universiteit, aan hen, die de 

Lorentz-1 eestoel hebben bezet en aiYl hen, die de Etnthoven-voordracht houden. 

De Elnthoven-voordracht Is ingesteld In 1953 door de $en_3t van de Universiteit 

op voordracht van de aedische faculteit en Is tot nu toe vfjf ■aal gehouden. 

Professor Burger fs de eerste Nederlander, fn deze exclusieve reeks. 

Professor Buroer behandelde het begrip 1arbeid1 In natuurkunde, physiologie en 

geneeskunde. De toepasbaarheid van het fysische begrip arbeid fn de belde laatste 

gebieden Is niet vanzelf spre~end. Bfj proefnemingen bleek, dat naast het begrip 

•arbeid1 een begrip 11nspannlng1 l~gevoerd moet ,orden. Toegepast op het hart, 

kan men verwachten, dat de daardoor verrichte arbeid niet zo belangrijk 1s. 

Wat wel van belang Is, ■.a.w. wat een ■aat fs voor de Inspanning van het hart, 

zuil en verdere mati ngen ■oetan 1 eren. 

De voordracht van Professor Burger wordt uitgegeven door de t.lfversitelts-pers 

te lei den. 



( i nel usl ef F.O.M. en di dact.,iek) 
. . • . . - ~ : , T .. ,:. • .. . 

Kabir, P.K. 
4

(ed.) The devel op111.ent of weak lAteracti on theory. 1963. 
( 45354 ). . 

, • Comi,l.ext an gul ar ·11011enta and parti cl e ph·yst es. 
1963.. {4-5355). . 

Suc;;her, 111., and J. Fox (eds.) Handbo'.lk of mi crowave measurèments.' ·3 vol s. 

8e\ehsea;:R.M. ' 
Kondrat1 e:,,, y. N. . 
Combe, R.A. ( e'4) 

. ·' 

·$!!1 y1i j IJ,. W. E. H. 
Brouwer, U. 

; ' 

1 ~3., { +5815/7 ).- · · '· 
El ec~rom_agneti c slow !ave ~yst~ips~ 1 S€4, (55818) 
Cherncal Klnetlcs of gas r'eáct1on·s. Hl64- {5130 R) 
Magnetohyd_çociynami c generati on tf -e.1 eet ri cal FOwer. 
1964. (6139). 
Theory of 1 enses. ' 1st ed. ' 195-S-repr. {8U40 F). 
Matrix methods in optical ipstrument design. 
1964. (8040 G). 

Pr.i gogi ne, t., und H. Oef_;, 
Fe~nman, R •. P., R.B. lei ghton and 
M. Sarids ' '. 

Chemtsche Thermodynamik. -1A62. (9J34). ' 
The Feynman I ectures on physics. vol. 2, 1964. 
(10037 )'. 

Kamel , A. K. 
Chang, N.S.C. (ed.) 

t 

Brooks, M.S. and J.K. 

H'óh 1 er, G. ( ed. ) 

llord, F. F. (ed.) 

laser abstracts, vol. 1. 1964. ·(10273). 
, Lasers and .applica\ions. 1963, (10272). 

Nederlands normalisatie i nstituut • . 
Normen vÓor de werktuighouwku"de. 1964. (42è20). 
Photosyn~het,i c 111echani sms of green pl anti; papers 
presented qt a symposium, Oc:tober 1003. 1963. 
(5,077). · · · . . . 

Kennedy (eds.) Ul~rapurification of semi-;conductor .lllaterials; 
Procaedings of the conference on ultrapurification 
of se111iconductor· materï'als~ 'Boston· l\prh 1961. 
1962. ( VS}. 
Ergeonisse der exakten Naturwissenschaften. 
36. Bd. 1964. (11001). 
Voordrachten van de vacantieleergang voor 
warmtetechniek. 1963. (19548). 
Advances in enxy11ology. Vol. 26 (1964). (54503). 

1•:~u\V, van ELECTRONICA: 

De _kwartsklok: gangfout sinds 15-9: • 4.10·9, verloop per dag: - 3.10-11 

Voordeel: 
Zoals u zult weten Is het goed u, schema's en aanhangende gegevens als transparant 
bij ons te laten registreren en be,aren. Sinds kort is het zelfs b~ter: U doet gra
tis mee in onze schaduwdocumentatie. •t Is niet zo'n vrolijk ldée dat er ooit gro
telijks malheur fn het lab. zou ontstaan waarbij ook dit soort gegevens verloren 
zou gaan, maar met het erkennen van de 11ogelijkheid staan we geenszins alleen! Ui
teraard wordt deze "schadu,1 bulten het lab. bewaard. Een eenvoudige zaak, en 1ei
nig kostbaar In verhouding tot de betrokken waarde. 

Onze hoogste gestabiliseerde spanning tot dusverre:_ voor II.S2 werd een p.s.a. ge-
bouwd van 0,? tot .,k.V bij 2 111A. Stabil i satrefactor 50. · 

Solderen met tweehonderd handen. 
Steeds meer passen wl j de z.g. n. dip-soldering toe, ■aarbi j vlakke plaatmontage
veroboard zowel als print• in fên keer op alle punten tegelijk gesoldeerd wordt 
in een bad gesmolten tin. Na ,at kinderziekten zijn we fn het stadium 9eko1en dat 
er kwaliteitswinst wordt berei,t. 

Zoekt u iets 'l 
Op W9a vindt u brochures, 1everprogramma1s, fabrieksgegevens, prijslijsten van 
apparaten Erl onderdelen enzovoorts, op al gemeen el eet rooi sch gebf ed. Ook voor u 
wordt dit up to date gehouden, b.v. -0oor elvêbêisme en fiarexatie. Als ieaand be-
grijpt wat we bedoelen ....... . 

Op laagfrequentie gebied 1erden t.b.v. Optica enkele nieuwe schakelingen ontworpen: 
een over 1 decade continu afstembaar R~fflter van constante relatieve bandbreedte 
en gevoeligheid, en een lineaire 360° fase-draaf er, bruikbaar binnen anderhalve 
frequentiedecade. 

aJ. Koaen. 



TEOiNISCHE lx:SPREKKEN. 

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is gehouden op 13 oktober, waar 

Prof.Dr.6.~.W. Rutgers een voordracht hield over (zeer) hoge te11peratuurmetin90n. 

Een voorlopig overzicht voor de rest van het jaar. 

Donderdag 19 november: de Heer 6. IC011en. 

Donderdag 10 december: dr. J. rt Fluit. 

•de isotopenseparator van Amsterda11•. 

011 aan de 1 etterl ij ke naam van T. G. wat meer aandacht te schenken, stelt het be• 

stuur het volgende voor aan de deel nemers: 

a. De deel nemers van T. G. kunnen por werkgroep een voordracht verzorgen over 

de technische aspecten waar ze mee te maken hebben. 

b. Men kan ook via •Fylakra• die problemen (met e.v.t. oplossing) naar voren 

bren gen, waarvoor ook andere werkgroepen bel an§Stel 1 i ng hebben. 

Het bestuur zal met belangstelling de eerstvolgende 1 Fylakra•s• doorlezen. 

de secretaris. 

FOTOTENTOONSHl.LING' EN WEDSTRIJD 1964. 

Het 1 i gt In de bedoeling van het bestuur van de personeelsvereniging om de fo

totentoons tel 1 i ng en wedstrifd 1964 aan te vangen op 1ö november. 

De foto1 s zuil en van1'-23 november tentoongesteld worden in het Fysisch Laborato

rium en van 30 n.:,vembor tot 7 december op ht1t trans! tori um. 

Op vrijdag 20 november zal er een dia-avond worden georganiseerd, waar tevens een 

dia-wedstrijd aan verbonden is. Een ieder wordt uitgenodigt om aan één van de 

evenementen, of aan bei de deel te nemen. 

Voor de tentoonst~ll i ng gel den geen bepalingen, doch voor de fotowedstrijd zijn 

de volgende bepalingen vastgesteld: 

1. geldend zijn 2 formaten 9 x 14 cm. (briefkaart) en 13 x 18 cm. 

2. onderwerp geheel vrij. 

3. elke inzender mag meer dan ~én foto Insturen. 

•,iat de diawedstrijd betreft gel den de vol geode bepal Ingen: 

1. onderwerp vrij. 

2. elke inzender mag 3 wedstrijd-dia1s insturen, die op de dia-avond van 

ZO november vertoond zullen worden. 

De jurie bepaald dan welke twee dia1s in aanmerking komen voor een prijs. 

Voor de dia-avond zelf, kunnen natuurlijk meerdere dia1s worden ingestuurd. 

Deze moeten uiterlijk17 november In ons bezit zijn. De foto1s uiterlijk1znovember. 

Voor het Fysisch Laboratorium kunnen foto 1s en dia1s worden ingeleverd bij: 

Dhr. A.J.Schimmel (tekenkamer T.D.) en wat het Transitorium betreft bij: 

Dhr •. B. van Zijl. 



De jurie bestaat uit de heren Prof.Dr. J.B. Thomas 

P. Veuger 

J.P. Hogeweg. 

Zowel voor de foto- als di awedstri j d l s een 1 e en 2
8 

prijs beschikbaar gestel d. 

1e prijs fo 10.00 

z8 prijs f. 5.00 

Wij wensen u van harte succes I fn schiet met een grote trefzekerheid. 

Het bestuur P.F.L. 

... 

EX~URSIE TECHNISCHE REFERATEN. 

De 1 eden van de groepen 1 en 2 van de C. T.R. (comm. techn.referaten) van de R.U. 

hebben op woensdag 16 september een bezoek gebracht aan de Verenigde Machine

fabrieken N.V. Stork en Werkspoor te AmsterdaL 

Dit was een zMr interessante excursie en wij willen u gaarne daarover tets ver

ten en. 

De Verenigde Machinefabrieken N.V. (V.M.F.) fs in 1954 opgericht bij de fusie Stork 

en Werkspoor. De totale personeelssterkte bedraagt thans 20.000 man verdeeld over 

9 bedrijven, waarya,i or 8 in Nederland gevestigd zijn en 1 in België. 
r 

Eerst 111lllen wij u een globaal overzicht geven wat dezo fabrieken op de arbeids

markt brengen, dit zijn o.a.: 

1. Scheapsvoortstuwingstnstallatie1s voor grote en kleine schepen (dieselmotoren). 

2. Machines en tnstallatie1s voor de suikerindustrie. 

3. Machines voor de golfkartonindustrie. 

4. Complete fabrieken voor de fabricage van kunstmeststoffen en petroleumindustrie. 

5. Roll end mat0riaal voor rail- en wegvervoer. 

6. Bruggen e.a. staalconstructies. 

verder ventilatoren. hijs- en transportwerktuigen, pompen. bagger- en diepboor

materiaal. automatische weegtoestel 1 en, hetel ucht verwarming voor woonhuizen en het 

assembl oren van personenauto's. Tevens beschikken zij over een microgioterij (voor 

precisie gietwerk). 

Thans wordt er voorbereidend werk verricht om een belangrijk aandeel te nemen In de 

bouw van installaties voor kernenergie. U ziet een geheel arsenaal, doch wij bepa

len ons uitsluitend bij Werkspoor Amsterdam. 

Werkspoor Amsterdam is gebouwd op de historiso~e grond waarop in de 17e eeuw de pak

huizen van de Oost-lndisehe Compagnie met h~'Tl metersdikke muren werden opgericht. 

In 1827 richtte Paul van Vlissingen in ~~n van deze gebouwen een reparatiewerk

plaats voor schaepsstoommachines ind In enkele van deze gebouwen zijn nu nog werk-



plaatsen gevestigd. Dlt was de grondslag van het onorme bedrijf 1Werksp~or•. 

Paul van V1 i ss l n gen begon ■ et 26 werkl i edon, thans werken er.!. 5000 personen. 

Er is gestreefd naar een logische vol orde van de I ndel i ngen van de werkp 1 aatsen. Zo 

zijn dezen verdeeld in: 1. gereedschapwerkplaatsen 

2. aanvoerwerkplaatsen 

3. machinale werkplaatsen 

4. werkplaatsen voor opbouw, 11ontage en aflevering. 

De vormgeving van het materiaal in de gieterij geschiedt door ruw 111atrlaal bij hoge 

temperatuur vloei baar t'n vonaen te gl eten. 1 n de s11ederi j wordt de vorm verkrogen 

dcor het s1Reden of persen var. het ruwe materiaa-1 bij verhocgde te.aperatuur 

waardeer het materiaal vervormbaar wordt. In de af<0rterij worden schijven en stuk

ken 11ateri aal gezaagd uit staven of platen. 111 deze ruwe stukken ■oeten l n de regel 

nog vele b~werkingen ondergJan om do zuivere oppervlakten en nauwkeurige maten te 

verkrijgen, die da bewerkte onJerJel on van de 'ilerkspoor-producten volgens opgave van 

tekenkamers mo.iten bezitten. Dit geschi edt In do werkplaatsen voor machinale bewer

king waar door schaven, draaien, kotteren, steken, frezen en slfjpai het ruwe stuk 

wordt verfijnd. De yrootste kotterbank van Europa hebben wij daar In 6dn van deze 

werkpl aatsen bewonuerd, met een bedlengte van 23 meter en een verplaatsbare center

hoogte van maxi11u11 5 mater. Ook hebben wij bankan gezien waarop het 1109el ijk is 

el ipsvormi ge werkstukken te draaf en. De bewerkte stukken gaan daarna naar de z. g.n. 

opbouw- en afl everi ngswerkpl aatsen, waar de vers chfl 1 ende onderdelen tot grotere 

eenheden of gehele machires tt.lrden samengesteld. Dit zijn de stelplaatsen. De roest

vrij-staal- werkplaatsen, de 1 asserlj an de koperslagerij behoren eveneens tot deze 

groep. De platen en pijpen, die van iuiten de fabriek komen, worden hier saaonge

steld tot een complete colonne, koeler, warmtewisselaar of een chemisch apparaat" 

Dit samenbouwen vindt In de regel plaats door de onderdel~n aan elkaar te lassen, 

waarbij vele verschillende methoden worden toegepast, die-met de hand of autoaatisch 

worden uitgevoerd. 

De afdeling controle zorgt er voor dat de werkstukken die niet voldoon aan de ga-

' 1 

stelde eisen, worden afgekeurd of, raar dit mogelijk blijkt, gemaakte fouten on

schadelijk worden gemaakt door verbeterl ngen aan het werkstuk. 

Tenslotte zorgen de •ontage-afdelingen voor het plaatsen van de machines fn het 

schip àf op de plaats van beste11111fng, terwijl de service-afdeling de geleverde 

machines en apparaten ook na da lnbedrljfstell fny blijft controleren. Dat uc: voor 

dergelijke afdelingen en werkzaamheden over bekwame arb,14ers en technischperso

neel 110et beschikken, zal een ieder rui del ijk zijn. Vandaar dat Werkspoor reeds in 

het 11idden van de vorige eeuw dit probleem ter hand heeft genomen, waaruit eigen 

opl ei di ngsscholen zl jn ontstaan df e de fabrl ek voorzien van geschoolde, vakbekwa11e 

krachten. In de s~olen ontvangen de jongens van 13 of H jaar eerst één jaar al

geseen vormend en voorbereidend technisch onderwiji. Na dit selectiejaar komen de 

1 eerl Ingen In de bedri j fsopl ei ding dl e voor de theoretische vakken gegeven wordt 

aan de dagschool. naast de vakopl ei dl ng In de 1 eerschool. De theoretische vakken zf j n: 

Ned.taal, meet- en natuurkunde. werktuig- en krachtwerktuigkunde, material enkonnfs, 

tekenen en tekeninglezen, kennis van meetgereedschappen en gereedschaps1erktulgen. 

Na drie jaar bedrijfaoplefding gaat de jongen over naar de werkplaats en volgt dan 

nog een avondcursus die gericht is op zijn vak. 

U ziet dat ook hieraill vtal tijd 8A aaodaclit wordt oe,teed. 

Terwijl wij zo rond lopen klinkt or van alle kanten geluiden van een grote algemene 

machf nefabri ek. 

Wij zijn hier een halve da9 de gast van Werkspoor geweest, maar d~ze tijd was te 

gering voor een der9el ij ke fubri ek. Dit neemt echter niet weg, dat wij met veel 

Indrukken ■eer voldaan hui s,aarts keerden. 

A.J.S. 

B.v. Z. 



Bedrijfsscholing Instrumentmakers Wetenschappel Ijk Onderzoek 

B. I.W.O. 

Deze bedrijfsscholing is gestart op 3 ieptember 1963, met 54 deel nemers. Dit vrij 

grote a~ntal deelnemers maakt dat men bijna op leder Instituut, waar instrumentma

kers werkzaam zijn, deelnemers aan kan treffen, dus ook op het Fysisch laboratorium. 

Hierdoor zullen verscheidene lezers reeds min of meer bekend zijn met het waar-

om het doel en het wezen van deze scholing. 

Toch wil ik gaarne, door middel va,n dit b 1 ad, het geheel nog eens uit een zetten. 

Wanneer een jongen, van de lagere school komendo, instrumentmaker wil worden is 

gewoonlijk de weg die hij daartoe inslaat die naar de L.T.S. Na hot verwerven van 

het diploma hiervan moet hij opnieuw zijn richting bepalen. 

Enkele van deze jongelui, dl e vol doende begaafdheid bezitten en wiens ouders het 

· fl nanci aal veroorloven kunnen, zullen mogelijk een U. T .S. gaan bezoeken. Een 

opleiding door sommigen geprezen door anderen gelaakt. Laten wij maar in het midden 

wl e gelijk heeft. '/lel is te zeggen dat men zal den later een U. T .Sar achter een 

draai bank zal aantreffen. 

In hun toekomstdromen zien deze zichzelf, in witte jas, achter een tekentafel of 

achter een bureau voor planning of cal cul ati e. 

Vol gen wij echter hen, die in het door bun gekozen vak "het lnstrumeatmaken 1 ver

der willen gaan. Het bezit van hun L. T.S. diploma zegt niet meer dan dat zij de al

lereerste beginselen van het vak geleerd hebben. Het tempo van het onderwijs, nood

wendig aangepast aan de middel raat i ge 1 eerl i ng, maakt het niet mogelijk om aan de 

l earl Ingen, gezien de beschikbare tijd, de toch zo nodige meerdere ontwikkeling to 

geven. 

Reeds voer de oorlog besefte men al dat men om goede vaklieden te verkrijgen, de 

jonge mensen meer als een L. T.S. opleiding moest geven. Verschil! ende grote onder

nemingen zoals Philips- Werkspoor en ook de P.T. T., ondernamen toen zelf een ver

dere opleiding. De middelgrote an kleinere ondernemingen, evenzeer gebrek hebbend 

aan goede vakli eden, waren hiertoe echter niet bij machte. 

Wellicht komt bij u de gedachte op, waarom verbetert men de L. T.S. opl ai ding dan 

niet, door deze b.v. é~n of twee jaar 1 anger te laten duren" Dit zou echter tot 

gevolg hebben, dat een zeer groot aantal jonge mensen zoveel later voor de f ndustrl e 

beschikbaar komen. Tevens komt daar bij, dat velen van hen dan direct of spoedig op

geroepen worden 0111 fn militaire dienst t e treden. Zodat als zij daze verlaten dan al 

21 jaar oud zijn, zonder dat zij ooit In de praktijk werkzaam zijn geweest. ln en 

door deze omstandigheden kwam men t ot de volgende conclusie. 

Het is absoluut noodzakelijk en f n het belang zowel van de werkgevers als van de 

werknemers, dat aan de jonge mensen die tn de mi ddel grote en kleine ondernemingen 

werkzaam zijn, na de L.T.S. een verder gaande opl eiding wordt gegaven. 

Om dit te verwezenlijken heeft de Vereniging van werkgevars in de metaal en elactro

technische Industrie (de t~etaalbond) opgericht "de Stichting Bedrijfsopleiding Metaal 

en Electrotechhische industriaa. Deze stichting heeft dus als taak, er voor te zor

gen dat jGnge mensen, reeds werkzaam in fabrieken of werkplaatsen, verder In hun 

vak worden opgeleid. Het is hier niet de plaats om een overzicht te gevea van de 

werkzaamheden van deze stt chting. Vol staan wij echter te zoggen dat de stichting 

zelf geen onderwijs geeft, zij neamt examens af en houdt toezicht op de opl ei dl ng. 

Bij slagen voor het examen verstrekt zij de geslaagden een door het rijk erkend 

diploma. 

blen kan thans wel zeggen dat de St t cht i ng Bemetel aan de haar eertijds gaste 1 de 

opdracht, het kweken van bet er onderlegde vaklieden voo!Me Industrie voldaan heeft. 

De bezitter van een Bemetel diploma heeft daar;ede een bewijs dat hij de nodige 

praktische bekwaamheid bezit, dat hij kan tekening lezen en dat hij iets weet van 

de, op zijn vak betrekking hebbende theorie. Vo or hen die in de ! ndustrl e gaan 

werken Is dit wel voldoende te noemen. 

Dit gaat echter niet op voor hen die In dienst treden bij het wetenschappelijk 

onderzoek, deze dienen nog beter beslagen ten Ijs te komen. 

Slechts zeer beknopt, iets over het grote verschil in taak tussen de Industrie 

.. ! .. . •' i ,S 



instrumentmaker en de 1 aboratori 11111 instrumentmaker, de ntnstituutsme~haniker• zoal i 

men daze ter onderscheiding bij onze buren noemt. De eerste ontvangt een tekening 

of een 11odel, en zijn opdracht bestaat uitsluitend en alleen u)t het vervaardigen 

van een werkstuk. Nog op te merken, dat dikwijls de moeilijkheden verbonden aan dit 

vervaardigen, door het verstrekken van een werkprogramma, hem ook niet bezwaren. 

1 n tegenstel 1 i ng hiermede, vele van de lab. -instrumentmakers moeten voor zf j 

tot het eigenlijke vervaardigen over kunnen gaan, eerst het te maken instrument of 

apparaat construeren. En deze schepping moet dan uiteindelijk vol doen, aan de vage 

weinig of soms in 1t geheel niet omlijnde wensen van de academicus, di e het Instru

ment voor zijn onderzoek nodig heeft. 

1 n het meest gunstigste geval zl j n deze wensen •vast gestel d1 door een krabbel op een 

stukje papier. Zoals reeds gezegd, het construeren maar ook all es wat hierbij kolRt 

kijken, de keuze van materialen, het maken van een werktekening voor zich zelve 

of om het werk geheel of gedeeltel fjk aan anderen op te kunnen dragen. Tenslotte 

het 111aken van dingen die meestentijds nooit eerder gemaakt zijn, dit alles rust op 

zijn schouders. Voeg hierbij nog, dat aan de instrumenten bij het wetenschappelijk 

speurwerk meestentijds hoge eisen wat betreft de nauwkeurigheid worden gesteld, en 

bfj het niet voldoen (wat de technische kant betreft) de 1ab.M instrumentmaker ver

·anhoordelijk wordt gesteld. 

Dit al 1 es vergt een meestentfj ds niet nood zakelijk di epgaande, maar wel een zf ch 

zeer breed uitstrekkende kennis van tal van zaken. 

De commissie van bijstand voor de Avondopleiding Mechanisch lnstrumentmaken Bemetel 

heeft behalve haar 1eidende en toezicht houdende functie, ook de opdracht om 

aan de deelnemers aan deze cursus les t e geven In vakleer en tekenlnglezen. Tijdens 

en door deze ·werkzaamheden k~am vast te staan, wat ook reeds eerder uit diiCUssies 

binnen de CO!llmissie Technische Referaten naar voren was gekomen, namelijk dat de . 

Instrumentmakers met name de technici A -Ben C, alhoewel vele van hen de opl_elding 

Bemetel met succes hadden gevolgd, nog vaak velerlei 1 ancunes In hun kenni-s tonen. 

l 
Iets wat gezien het t0-0rgaande niet wonderbaarlijk genoelld mag worden. 

De stichting Centrum voor opleiding van pararwetenschappelijk personeel. kreeg toen 

d~ overtuiging dat men moest pogen dit gemis aai kennis aan te vullen. Een door haar 

lngestel de coamlssie bestaande uit de heren Or.Wouters, de consulent van Bemetel 

de heer Bogerd en de heren V. Bladel, lauers en ondergetekende, kreeg de opdracht 

een 1 esprograama op te stel 1 en. Deze co1111lssi e heeft haar werkzaamheden beperkt, 

tot het geven vai richtlijnen aan te houden bij het onderricht geven tn de vol 9ende 

vakken. Noodzakelijk werd geacht het onderrtctrt l• lerkplaatsteabnlek~ Uateri1\.en

kennl s, Vak tekenen, El ectrl ei tel tsl eer en I nst rumentconstructi e. Als gewenst wer

den genoemd Natuur en Schei kunde en vreemde tal en" Hel aas bleek echter dat ook het 

noodzakelijk genoemde, niet geheel uitvoerbaar was. Het grootste struikelblok was 

dat men wel Inzag dat het onderwijs 1n diensttlj d moest worden gegeven. Aan avond

onderwijs vl el niet te denken 0111dat aan de deel nemers na het vol gen van de scholing 

eventueel bekroond met een diploma of getuigschrift, geen promotie 1n het vooruit

zicht kon worden gesteld. Daar zoals 1en weet bfj het maken van promotie niet al-

l een persoonlijke bekwaamheid, maar o.m. ook de opgedragen taak gewicht In de 

schaal werpt. En hoewel meerdere onhlkkel ing altijd waardevol Is, mocht men toch 

niet veronderstellen dat de groep van mensen die In aanmerking kwamen, en die me

rendeels gehuwd zijn, voor het volgen hun vrije avonden zouden beschikbaar stellen. 

Toch heeft men zich door al deze moeilijkheden niet laten ■eerhouden, om fn leder 

geval te doen wat ■ogelijk was. Voor ~,t afwerken van een besnoeid program, Yakte

kenen en el ectri citeitsleer kwaaen te vervallen, is toen in gat el d de Bedrijf1Mbe

l l n9 Instrumentmakers Wetenschappelijk Onderzoek of In het kort zoals men dat heden 

doet aangegeven met de letters B.l.w.o. Voor het vol gen van deze scholing moeten de 

deelnemers dus nu uit h.un werk gehaald worden. Door deze dikwijls bezwaren gevende 

omstandiliteid ■oest de tijdsduur beperkt worden tot 64n ■iddag per maand, hetgeen 

er op neerkomt dat iedere deelnemer slechts 27 uur per jaar ·beschlkbaar ts. 

Van zelf sprekend is dit alles verre van Ideaal, maar te loven ts volgens ■fj dat 

men roeit met de riemen die men heeft. 



Het begfn 1s·er, hopelijk dat .an tn de toekomst slaagt hier op de een of andere ... . 

wijze op voort te bouwen. 

Het bestaan èn het werk van de Stichting Centru• lt>or opleiding van para~1eten

schappelijk personeel, 1ettf gen dat het hopen hierop gegrond 1ag worden genoemd. 

Hientede zou Ik dit toch al vrij lang geworden verhaal kunnen besluiten, echter 

aoet alj toch nog iets van het hart. 
Al ï,at nieu, Is ondervl.ndt bij' tiet voor het voetlicht tredet1 tnst~•fng en afkeur. 

Ik herinner mij nog heel goed uit mijn jeugd het misprijzen van de aabachtschool 

de huid! ge L. T.S. Alttfd zijn er· mensell die zich afvragen Is dit nu wel nodig. 

Gelukkig dat deze mensen er zijn, hun kritiek kan corrigerend en stimulerend werken. 

Mij Is ook bekend dat er bij sOCD■igen van onze universiteit deze vraag fs opgekomen. 

Wordt er niet teveel voor die technici die instrumentmakers gedaan? Het lijkt 

mij het beste als antwoord hierop het volgende te citeren. 

Prof.Dr.P.C.Veenstra (T.H. Eindhoven) 

Da •standing• van een fysisch laboratorium, en dit geldt fn ■eer of mindere cate 

voor ieder 1 aboratori um, wordt voor een groot gedeelte bepaald door de aan dat 

1 aboratori um .verbonden .arkpl aats. 

Prof.A.H. Whltehead 

De reden waardoor we tot diepere Inzichten hebben kunnen komen Is niet dat •e een

ftjner voorstellingsvermogen, aaar dat we betere lnstru11&nten hebben ontwikkeld. 

tn de wetenschap Is als belangrijkste gebeurtenis te beschouwen de enor.e vooruit

gang tn ontwerp en constructie van instru1enten. 

Knoop Ik hier aan vast de vraag waaroe heeft Prof.Kamerlingh Onnes ,1~·1886 de 

Leidse lnstrumentmakersschool opgericht, dan acht Ik verder couentaar overbodig. 

Volgens mij kan de universiteit, ·,n zij haar plaats tn het wetenschappelijk 

,.· 
speurwerk naast fnstell Ingen als T~N.O. en F.O.lllo blij ven be~~ude,n nlcam,er ge_no_eg 

doen 011 het peil van haar technisch persorieel zo hoog 11ogel Ijk op te vo~ren,,_ . 
...... , A.N.van Strateno 

,,,· ·· L Bioluminescentie. 
,. 

Sind$ de oprichting van de ·werkQrÖep B1:ofysfcä In 1935 Is onderzoek verricht 

· over twee· onderwerpl~, n.l. photös;1t~èse én blolumfnescentfe. Bij de pho{osyn

these wordt In de groem,·plant lichteriargh =in chémlsc~e ·energie omgezet, bij blo

lu11lnJ:.centie vindt omzettfrig•yan ·eh"~111fsë~J '•~rlergte1·~ l'lcht plaat~ fn het nu vol

gende zal in het kort een overzicht v~n h'et 1 aatstgentiemde onder111erp worden gegeven. 

Onder bi ol-uminescentl e wordt verstaan het' ui t"zend·en Van zf chtbaar li'cht door 1 a:,. 
vende orgMlsméno' In l>ljna alle klas~'en vari het die·renrijk ·en ook bij lagere pl°a.,

ten, is bloh1m!nescentie een vrij algemeen Voorko·mend verschijnsel·: er il)n b~v. 

licht gevende vl ssen-, v11 egen ( vuurvl i er\ kreeften, wormen, paddestoel en, schi m~el s 

. en bacterie:,. Het 1 lchlan van de zee wordt ve·roorzaa'<t door verschtllencte zeer klef

ne dierlijke organismen. Het is gebleken dat de chemische reactie, die tot lichtult

zend!ng leidt, In de meeste soorten verschillend Is .. !n dit laboratilrli.;m ts voor

na11elijk. 9e111erkt met lichtende bacterlen, wélke gemakkelfjk In gröte hoeveelheden 

te kweken zi.jn. Tot. 195ft, werd het onderzoèk verricht aan hele organismen, omdat .het 

tot .dan niet mogelijk was om het llchtgevenM systeem uit d~ cel te Isoleren. lri die 

tijd werd door leden ·van ·,de werkgroep op grond van spectroscopische mètingen ee~ 

hypothese op-gesteld overile aard van de Hchtgevende stof, welke c-::1 chl~o,1-athtige 

. structuur z-0u bezl tten. In .1954 gelukte het aan Amerikaanse onderzoekers om de 

Hchtr.eacti e -bulten de levende cel te laten ·verlopen met behulp van een uit de 

bacteri en ge1soleerd enzym, het 'I uctferase•. Se&lrtdi en Is ook f n onze ,érkgroep 

steeds met dit· gei sol eerde enzym ge,erkto De metl ogen van de gerl nge hoeveel heden 

uitgezondèn 1 i cht ges chi edtlt.uet behulp van een door de afdel'tng El ectroni ca, naar 

· een ontwerp van Dr. Chr"Smit, geconstrueerde quantentell er. Het doel van ons onder-



zoek was de indentfficatfe van de lichtgevende stof In de bacterten en de opheldering 

van de chemische reactie die tot l1111inescentle van deze stof leidt. Achteraf bleken 

deze beide problemen verre van eenvoudig te zijn. 

Een lichtreactie treedt op, wanneer aan een luciferase preparaat een aldehyde met 

lange koohaterstofketen {b.v. pal ■ltal} en gereduceerd RIN {flavfne mononucleottde, 

vitaaine 8 worden toegevoegd. Uit hat feit dat het sterk fluorescerende FIN essentieel 
2 

is voor de l i chtreact ie werd aanvankelijk door A■eri kaanse onderzoekers geconcl u-

deerd, dat dit de lichtgevende stof zou zijn. Dit zou dan betekenen, dat de oor

spronkelijke door de biofysische werkgroep op gestel de hypothese onjuist was. Er was 

echter eep bezwaar tegen FIN als l 111111 r.esc,rei,da stoi: het 11axlmu11 van de fl uorescen

ti e 11 gt bij een grotere golflengte dan die van het emissie maximum van het door de 

tacterien uitgezonden licht. Indien een andere stof het licht zou uitzenden, dan 

zou deze in het luciferase preparaat aanwezig ■oeton zijn. Daar dit een stof zou 

11oeten zijn met een f1 uorescenti e maxi aua bij dezelfde 901 f1 engh ah die van het door de 

bacterlen uitgezonden licht werd gezocht naar een dergelijk fluorescerende stof In 

het enzy■preparaat, welke bovendien essentieel diende te zijn voor het optreden van 

de lichtreactie. Deze stof kon niet worden aangetoond. Echter bleek, dat een bij de 

juiste gol f1 engte fluorescerende st_of gevonad werd na toevoegen van gereduceerd 

AIN aan het enzympreparaat en belichting van het •engsel 1118t ultraviolet licht. 

Een dergelijke stof werd eveneens gevcrmd na t oevoegen van ,aterstofperoxyde aan een 

luciferase preparaat. Uit deze waarneaingen samen met een onderzoek over de werking 

van een aantal activerende en rea■ende stoffen op de lichtreactie en op de fluores

centie werd geconcludeerd. dat de lichtgevende stof waarschijnlijk door een oxyda

tieproces tijdens de 1 ichtreacUe wordt gevonid. Over de aard van de gevor■de stof 

ts nog niet veel bekend; er zijn aanwijzingen dat het een lndolderfvaat Is. Zolang 

de juiste foraule niet Is opgehelderd kan de oorspronkelijke door de biofysische 

werkgroep voorg~stelde structuur nog niet onjuist wordori verklaàrd. 

De lichtgevende stof Is waarschijnlijk aan hot luciferase ■oletwl ~e,onderÎ. In 

de \oop van het onderzoek bleek, dat raarschijnl ijk nog een andere aai het lucifer-

ase molecuul çobonden stof een rol speelt In de I i cht reactf e. Over de aard van 

deze stof, welke waarschijnlijk door het toegovoegde -~reduceerde FMN wordt geredu
ceerd, Is nog nf ets bekend. 

Voor het OP.tred_en van :de ll~ht;eactio b~iten Jde le
0

vende cel is toevoogen van een 

aldehyde met I ange koolwaterstofk_eten no.od_zak,~1 ij k.· H.oew.el de functf e van doze stof 
~ . ~, . . 

nog onzoker Is, zijn er door Amarlkaanse onde;zoekers aanwijzingen gevonden dat hot 

aldehyde all een _essentieel is voor dè I i cht;~acti e buiten d~ .1 evende cel. De functf e 

zou kunnen zijn het aanbrengen van de l ucÏ ferase mol ecuui' 11et de daaraan -gebonden 

essantfele groepen in de juiste ruimtel ijke -·c~nfiguratie voor het ~treden van een · 
lichtreactie. - · , 
Uit het bovenstaande blijkt wel dat :Je bi ol u111inescentie 

0

bij bacforien een lnge

wikkel d pr;ces is, dat nog geenszins Is opgehelderu. Desondanks fs enige 111aanJ~n ge

leden het onderzoek door de afdeling Biofysica afgesloten. We wijden ons nu met ver
eende krachten aan de phofdsynthese. 

•• ·w. T erpstra. . . ~ 



UIT DE "ERK~OEPEN. 

De rondleiding langs de werkgroepen, is thans vrijwel voftooid. De benodigde · 

tijd hiervoor, circa twee faar, is t e kort om weer uen nieuwe rondleiding, in de

iolfdo stijl,' te beginnen:' zo snel ontwikkelt de Fysica zich nu ook weer niet. Er 

zijn echter zeker oen aantal onderzoekingen, die zich voor een wat uïtgebreidere 

oehandel ing' In Fylakra lenen, hetzij door hun aard, hetzij door dat zij niet in de 
' afgesloten serie verslagen zijn opgenomen. Ons plan is ee·n aantal van dit soort on-

derzoekingen In de ko111ende numA1ers de revue to 1 aten passeren. 

Ten beho&ve van nieuwkomers· ( en andèren) zul ien voorts 

de verzamelde werkgroep-overzi-chte'n:° als supplement• <ilfan 
-· ~ 
Fylakra verkrijgbaar zijn. 

De Arboi dsongevall on - Statistf ek, van de Soci al _e Verzekeringsbank over .het jaar 

1960 1 n geheel Nederland. 

El ko 2 soccnaen von_d or oen ~rbei dsongeval pl aah, waarbij 1 otsal ( ook 11 cht gewon

den) werd op ge 1 upen. 

Elke 29 seconden •ar er een arbeidsongeval mot 3 of meer dagen verzui ■ ••• of erger. 

Elke ~ uur on 17 111 nut en vond er een dadel ijk arbet ds ongeval pl aats. 

Aan het bovonstaan~e zien wij <lat waakzaa11heid en voorzichtigheid geboden blijft. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN !!! 

8. van Zijl. 


