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FYLAKRA 

tlED~~EL I NG[N OR~~1.II VOOR HET FY;;J SCH LACOR,;TORIL'lil 

Be jaargang no. 8 december 1964-

RPdactle: Prof.Or J.B.ThOlllas, v~orzitter, 

Dr T. Hcll and11r, f.loj. W .... lii. Rutten, 11.J. Schi mnel, 

Drs C.ä.Sçhoonhoim, W.Sekhuis, B.van. Zijl. 

Nieuwjaar 196 5 

Nagen van de zeven redactie-leden uensen u een alleszins 

voorspoedig 1965. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maa~ dt.l 

is niet erg, want zo is het ook. De zaak is namel~k dezd, dat 

Twee redacti e-1 eden aftreden. Z1J hebben zich het atgel open 

jaar voor u~ wel 11n wee geïnteresseerd, en stellen e• dus prts 

op u hun beste wensen voor het vel geode jaar aan te , i eden. 

ffiaar evengoed steil en de drl e nieuwe redact i e-1 eden 11et Clp 

prijs u een vcorspoedig 1965 toe te wensen. En aangP:: ien het 

wissel en van deze bestuurs 1 eden en het in prl nel pf' aa.nbi eden 

van de nieu'i/jaarswens zich afspeelt tussen 24.C'~ uur 31 decem

ber 1964 en O.oo uur 1 januari 1965 1 igt de zaak Inderdaad ze, 

als boven aangegeven. 

Zeer tot cnze spijt moeten fllJ afscheid nemen van liiej. 

Zandvliet, die on~ laboratorium 92 t verlaten, en van de 



heer Snel leman, die wel hier blijft, maar geen tUd meer be

schikbaär kan stellen voor Fylakra. Beiden hebben veel 

v~or ons blad gedaan. Graag willen we hen hiervoor, eA 

bovendi ei. voor de prettl ge wijze, waarop z1J het deden, van 

harte danken. 

Tevens heten we de drie nieuwe leden hart el IJk wel ko11. 

Dat zun Mejuffrouw Rutten en de heren S~hoonheim en 

Hollander. We zijn hen dankbaar voor hun bereidwilligheid . . 
de schouders onder de redactionele lasten te zetten. We 

zijn overtuigd van een prettige samenwerking. 

En dan moeten wû nog inhoud aan onze Nieuwjaarswens 

geven. In het algemeen wensen we, dat 1965 een goed jaar 

moge worden. Er zullen ongehlJfel d wel verlangens zijn in 

het nieuwe jaar, di e niet vervuld zullen worden. Zo zal er 

wel nooit grati s koffie uit de Sisi-automaat komen. Maar we 

hopen, dat de teleurstellingen klein en weinig zullen zijn, 

en de wél vervul do wensen velo. Bljvoorbeel d denken 111e aan 

het klaarkomen van :de werkplaats In de Uithof met het ge

volg, dat or tenminste een klein beetje meer ruimte komt, 

Re denken aan de toename van de bloei van het Fysisch Labo

ratorium in zijn geheel, maar vooral aan voorspoed van 

f eder, dl e or werkt. Voor all on een gelukkig Nieuwjaar 1 

Namens de Redactie 

J.B. Thomas. 



U I T D E W E H K ü R O E P E N 

M e d i s c h o e n F y s i o l o g i s c h e F y s c a 

Je toevoeging fysiol ogischo fysica "an de naam va11 do door 

filljn voorgcnger Prof. Burger opgeri chtu workgroep umedi sche 

fysican ls bedoeld om scherper onderscheid te maken tussen 

,erk dat aieer direct in relatie staat tot en veelal gein 

sµire~rd is vanuit do kliniek en door haar toegepaste karak

ter bij voorkeur in 20 nauw mogelijk contact, zeker in de 

eindfase, met de kliniek uitgevoerd moet worden en werk van 

meer funda11enteel-fyslol ogisch k11raktur. ,ibsol uut scherpe 

scheidingen zun ook hier nduurlljk niet te maken. Oe eerder 

in Fylàkra verschenen bijdr~gen van Ur Noordergraaf 

(okt. 163) en Vdn Dr van Hrummel en (sept. 1G3), beperkten 

zich in hoofdzaak tot ook nu nog lopJnde onderzoeken van 

de 1e Cdtegorie. Heel in het kort geef ik hieronder 

enkele onderwerpen van de Ze soort die sinds kort in bewer

k! ng z1Jn genomen. Do snelheid waarmede áén on ander zich 

ial ontplooien wordt sterk bopa~ld door hat tempo wa~rmede 

het instrumentarl~m, dat nu nog zeer onvolledig is, zowel 

kwalitatief als kwanti taief op het vereiste peil gebra1.ht 

kan gordec &n van de belangstel lir.g (eveneens in kwantita~ 

tieve en kwalitatieve zin) van de studenten. Goede hoop is 

er dat in 1965 wilt meer middel en (waaronder een kleine 

general pur~ose-digital computer), wat meer rui1tc on wat 

meer goede milnkracht de zaak wat vorder in de goede rich
ting zul lcn br~ngun. 



Er Zijn nog al. 11at argumenten die het 'llaarschijnl ijk roken aat 

in het netvl ills van het mense1Jjk oog do binnenkomende 

quanta fl9oturfdfl worden d.w.z. niet op ieder quant wordt 

eon signaal naar de hersonen gestuurd maar al 1 oen op c . v. 

i edcr vijfde, ::ichtsto of tiende quant. Deze turfschaal 

st;ilt zich automatisch in oµ ca ~½als er gomîddels; 

quanta por aam1l1st11d op eon functionele netvlies eenheid 

vall en. li.et behoud v~n de vrijwel maxie1al o nau'llkouri ghci d 

van~½ wordt hierdoor van hot transmissiekanaal een 

minimaal gebruik gc:nakt: dit zelf organiserende on gaop

timaliseerdc systeem l eent zich voor uitvoerige natherna

tische analyse, modclb ou'il; el oktrofysiol ogischo meting van 

zonuwpul sfrcquant i os , e.d. 1 r. V.J.n Loon n. i . on 1:iotens chap

pd ljk ambt enaar b1J do groep sinds 1 februari j.l. houdt 

zich ·,rnt ankel c aspecten hl ervan bczi ç. 

Een interessante complicati u is, 1.bt zoals de b-irnonst.:1-

ringst iJd (turftiJd) oen functionel e eenhe id quasi afncèmt 
-½ -volgens n bij to;mcrnendu n, zo neemt hd aantal functiono-

1 c ccnh1..dun toû mJt groter 111or<l,mële n. Dus het ao.nfol werk

zame "tül larbuizcnn past zich aan, ada~to;irt zich aJn do 

belasting en vemoedcl iJk zodanig dat hot verschil v:in ge-

l iJktiJdi ge rnonshrs in naburige eonheoen aan een optima-

] iseer-norrn vold1..et. 

Hoe hot ao.n tal si gnal on µ11r seconde por cl!l 2 not vl i os af

hangt vannen van bcl ichtingsduur on van grootte van be

licht not vl i csdo,1l 11:ordt door dhr. van do ilil dt mat kl eu

renzlc~proovon ban:ideru, in do verwachting dat dozo afhan-



kdljkhi;ld verschillend Is vc.ir het rode, groene en blauwe 

roccptorcnsystoom van het oog. 

Hoa snol en hoo scherp de schakeling zich Instelt op v:iran

darende bol astin g wordt door· 1 r. van tlcs o. i. , sinds 1 jan. 

j .l. bij de groep als wotonsch3µpel\jk ambtenaar an daarvoor 

by ,1estin9house US;, afdeling-televisi e-ontwlkkoling, onder

zocht. Hierbij wordt dour hom gi!brul k geraa.ikt v~n naar kl our 

an/of naar helderheid sinusvormig gemodul eLrde signalon. 

Deze modulati o kan zowel eon t ljd als o~n plaàts modul ati e 

ZiJ n, of yel ljkertljd beide. Dit zi ot or ingewi kkal d uit en 

dat is het danook. Zckor hot ·m~ken van sign~lon is geen 

s inacuro. Getracht wordt tezamen act de groep van Prof. 

Rctgers li\Ot bohul p van klauren T. V.-monitors Je stimuli to 

synthetiseren. Ook hi er spel en de financi en aan woordj e mea. 

Hot resultaat ·zal moeten Zijn dtl mogol ljkhei d van beoorde-

1 lng naar zi~htbaarhoid van een lijnen µatr lion dat l ood

rucht op-de lljnrichting beweegt over het T. V.-scherra en 

1aQrbij de lijnstructuur verkregen is door o.v. afwlsse-

iend rode en groene l ijnen met daartussijn gobieden van al

l e varvl oelendo kl euran. In afwachti ng van da T.V.-appara

tuur lforden tiet sinusvorm i~ verl opende fotografische wi g

gen on rnot rechthoekige modul ati eprofielen inleidende ex

perlment~n -verri-cht waar ook do hoer Van dar Horst fysi sch 

candidaat eon deBl van uitvoert. 

. Ook l ::i ngs alektrofysiol ogische v1Ug kunnen deze pro

blaman nog benaderd i orden. Elaktroden aangebracht hetzij 



op C?rnea on b.v. voorhoofd ( el ektrore-t i nografi o) hotzij o~ 

een achterkant van de schedel ( el ektro-ancefal ografi o) 111]

zen veranderingen in potentiaal aan die samenhangen met 

zich wlJzigondc Vllrl ichtingsomstandigheden van het notvl ies. 

Interessant in verband mot deze vraagstelllng_i ~ hoe de 

reactie is o~ cun zich biJwcger,d net vl i asbeol d waarbij dus 

de total o hoeveelheid I i cht constant blijft. 

Indien men d~or eon overigens onbelicht oog een stroom 

stuurt van geschikte frequentie en sterkte dan _wordt een 

flikkerend lichtschijnsel waarnemen. Door dit telden in

t crforcr.in met 1H"n lóliss ol ondc netvl i os verlichting kan de 

zichtbaarhaid van zwcvingon nagegaan worqen. Doze procedure 

~ordt tocycp1st. ~o fase-relatie tussen prikkel Î1'9 door 1 icht 

en door strocm (el ektrisch fosteun) te best uderen en om in

vl ocden van do .:i1faptati e toestandllla" het netvl t ti. h 01dor

zookun (Bouman). 

Bij veryroting van de fysische ticlasting op uon fietsergo

meter_ wordt de stofwisseling opgevoerd hotgoen zich op val e 

wljz.:in laat bemeten zoals in b.v. de pol sfreq.uen.t ie. Bi] pe

ri odi sch ,rî sselen van het bolastlngsniveau _zal ouk de pols 

snel hei rJ ~wissel on in di e frequentie. ~l s inl oirJing op eon 

al gemene orilintati a over daze regel mechanismen van do siof-

111 i ssel lng ';lordt r.i:ior da hoor Tou1,1, f ys . candidaat, In het 

Si,ZU nagegaan hoc de frequi.mti e- en faso-karakteri sti ek 

van deze bol asti ng-pol scycl us orui t zi at. Ook zal hl] do 

onregalmati ghei d, de flJnstructuur { dus ni ot all een hot 
gl obale verloop van de polsfrequenti e) in de hartkloppingen 

quantltati ef trachten t o vatten. 



V_e_i 1 i g_h e i_d_s_m_a_a_t_r_e_g_e_l e_n 

(vervolg sep\e111ber 196q 

hl vorens u enig inzicht te geven in de eerolkte resulta
ten op het yebiod van de bra~dbeveil iging in het Fysisch 
Laboratorium, zij het ml) vergund, de juiste toedracht blj het 
samensteller. van h~t brandpickot en de daaraan verbonden in
terne veiligheidsmaatregelen nadar uiteen te zetten. 

De opdracht hiertoe, uitgaande van het College van Cura
toren, samengevat in oen aantal artikelen werd tor kennis 
gebracht aan de Hcoweraar/Behaerders met de bedoeling 
voor de uitvoering zqrg te dragen, Zo geschiedde dit ook 
blJ het Fysisch Laboratorium. Er kwam een brandpicket dat 
wero samongastefd uit het personeel i;raarop men in geval 
van nood een beroep kan doen. 

Het technische godeal t ~ t.~. de brandblusapparatuur en 
de controle op de veilighoidsvoorschriften voor hogedruk 
fl essen, kwam under beheer van de heer C. van Bart. 
De In aljn vorig artikel beschreven calamiteit met de in 
brand gor~akte waterstoffles kon als eerste vuurproef be
schtu\;ld worden. Tevens was dit het sein om de reeds g~no
Gien veil i gheids113atregel en tot het uiterste in perfectie 
te brengen. /1an de h1Jcr van Bart" word,. als 1 ei der van het 
brandpicket, do bevoegd heid gegeven vm een ieder die In 
strijd ha mlel t met de brand veil i ghe id, zonder aanzien des 
persoons, deze hierover ernstig te onderhouden. Deze zeer 
juiste rsoatregel heeft ar toe bij gedragen dat wij thaas 
In de Universil8it kunnen spreken over 1het voorbo~ldig 
Fysisch laboratorium". 
t.lede door toolloen van de heer van Bart kwamen de hierna 
vol geode veiligheidsmaatregel en tot stand: 

het wegnemen van de verouderde brandslangleidingen, waar 
voor in de pladts kwam een centra] e buisleiding t.d. v. de 
geceentel ljke brand11eer; 

het plaatsen van waterreservoirs voor het afkoel on van in 
brandgaraakto hogedrukfl essen; 



het opstellen van brandbl us11,ateri eel t.b. v. het brandpi cket; 
e~n periodi eke controle op het brandblusap~aratuur en net 
tegengaan van vervuiling van de z.g. 'z:indki tt en; 
een gecontrol aerd systeem btJ het uitgeven van hogedruk
fl essen~ 
do!Jr het guhel e l aboratoriurr. z1Jn cl axcns aängebracht t er 
uit brei ding van het brandal armsei n, dat nu overal goed huir
baar is. 

Tot zover een opsomming van een c1antal i nyrljµ anJo varbele
r-i n gun, :i1el kc In hun g.iheel er t ne: -biJdrayen een veil i y en 
goordenu geheel te krijyen. 
Thans wi 1 ik aan het sl ot v"'" uit urtil<al i euere raed~,1e rker 
in het 1 aboratorium tie r.iad goven: 

heeft u vragan of kri tl ok uver de yen omen maat r<Jytil en 

heeft u sugyesti cs, welke kunn.;n leiJe:n -t ó-t ' erd1 gratere 
·,o i i i yhe i d; 

bcsp rnck dtJ zo met de beheerder vun het Fys isch Labora tor i U>!.! , 

roaar voo r all es: ~8rkt mede acln ae handhavin~ vJn de 
btis ta'"mlo vo i 1 i ghei J en tracht uw naai.te medewerkers la 
c,~rtui y~n van de no. dza~k ervun . 

tiet 1,as m1J .ien g•.rnoagon aon het verzoek van de redacti o 
geh&or te .,,.?ven, om door middel ·Van dit artikel t e kunnen 

• meua,·erken. 1lankzeg1iend vo ur Ulî 9ewaaroe;:irds aandacht. 

h,L i eet 
brandmeester uor Ruksunivarsiteit 



Op 16 december 1964 µromove;;rJ ,i Dr ïl.11.He1Jsinkvi!ld op 
een proof$e~rift getiteld: Optica] determination of the 
freezing temper~turos of golu and silver. 
Promotor v.as Prof.Or J.n.Smi t. 

Voor het ijken van th.:rliomators, pyromu ters, standa.;rd
stral ingsbronnen o.o. reoet men beschikken over nauwke1Jrig 
bekrlnde temperaturûn. üawoonluk gebruikt mon hi ervoor 
koek- en saeltpunten 1an zuivere stoffon, aangezien dezen 
goed reproduceerbaar zljn. De yntal~aarden (aJntal grüden) 
daarvan ZiJn i mler'l!Jd liepual d do (Jr Ziler zorgvul ai ge meti nyen 
met gasthermomators. In het yebi ~d der hoge temµeraturan, 
met naraa ca 10uo0c en hoger, is eon gasthermometer echter 
een moeilijk instrument. Het vermoeden is gerezen dat de 
i nderl11d yasthermometri sch gevonden waarde van het smelt
punt v,.tn gaud, 1063°C, ei rca 1 graad h 1 aag is. 
~anyezien in de moderne ~etenschap an techniek op ruime 
schaal gebruik ge11mukt "orc.t vJn hoge temperaturen, die 
nau11keuri g bekend moeten ZIJn, is er tol)en111ourlli g veol 
vraaç naar desbetreffende m1rntmethodan en ljl-.ingen. Vaak 
-.,ordt daarbij het srnel tpunt van goud als rcferenti eµunt 
g1.orui kt. t:laar dan di ent Jat betrou1:1baar te Zijn. Daarom 
zijn, in slandaarJl abora tori a in vers chi 11 ondc landen, op
nl euw ~eti ngen g~daan aanyaande doze fysische constante. 
,11 gemeen gul dt, dat men in zo1 n yeval · de grootste betrou111-
baarhci d bereikt als de metingen in de verschillende In
stituten gêdaan worden volgens geheel verschillende me
thoden, en als oan de verkregen resultaten overeenstemmen. 
Daarom zljn, naast nieuwe gasth·ermometrische bepallngrn, 
thans In een paar landen ook cptische metingen verricht 
aangaande het gezochte smeltpunt. In cns lanci zijn deze ge
daan oovr de heer Heusinkveld en medewerkers. Hun resul
taat is inderdaad ruim 1 gra~d hoger dan de vrooger als 
juist beschou11i.la waurd~; alt ;el dt zowel voor goud als voor 
zll ver. 



PRIJSV R11nG 

Er lilordt oen prijsvraag uit geschreven voor het onherpen 
van eon nieuwe omslag van Fyl akra. 1 nzendi ngen worden 
i ngew.:cht v66r 15 januari. Het beste •ontwerp wordt be
kroond rrot uèn boekenbon. 

Sint Ni col aasfaest voor de ki ndonren 

Zaterdag, 28 november j.l. bezt cht St.Nicolaas met ei/f'l 
kn~cht hot Fy:;isch Laboratorium, na daartotl doür het te
stuur van de pcrsoneelsverani9ing te Zijn uityanoJigd, ara 
Uil kinderen van het 1,erscneel een prottige miduag to be
zorgen. 

Dat dit ooh inderdaad een pr~tti~e middag werd lag ni8t 
all een aan do goede h~ilige, maur ook aun de activiteit en 
v,rn ue he.ir van Lîj1 • die hd wachten op de Sint op onder
houdenJe ,uze wist te verkorten. H~ formeer~e in korte 
tijd een goed zingenJ kinuerkour en verraste de kleinen 
doJr palmbora~n te laten groeien en de voor hot plukken van 
ûo daoraan ~rcci ende vruchten benoili glle 1 adder in no-t ime 
te çonstru~r~n. Daarna l'.las hot je beurt aan St.Nicolaas 
die 'lfijwel al 1 e ki nlleren verm.inend en prlJzend toesprak . 
Slechts enkele kinderen durfden beslist niet te komen. ~- i. 
heboen de ouders Je moei l ijke taak van de opvoeding teveel 
op de schouders van de goedertierenJe menen te moetan le9-
gen. Tenslotte \:lorden cmiya leuke films vertoond waarbij 
bl eok, dat ondanks z1Jn hoge ouderdom, de Sint toch kind 
met de ~if,deran wa!. en te midden van hen zat te schater-
1 achon om Donald Duck en di ons vette naaf Guus. Tenslotte 
werden cacfoaux uityereikt, waarna de ki nderon vol Liaan naar 
huis yingen. Dat het een geslaagd feest was, konden we ho
ren uit de mond van verschil lende kinderen, die een "tune" 
middag hadden gehad. 
Ik geloof i:.-ol, dat hun ocders het hier zeker mee eens wa
ren. Daarom moen ik het bestuur van Je parsona~svereniging 
en all e am.lore medewerkers iln -sters namens alle ouders te 



mogen bedanken an hun to aJviseren hot niet bij deze ene 
keer te laten. Dit moet çen traditi e worden. 

v/d ~-

CURSUS JERKPL,.,.TS PR"KTIJK VO&tl STUOENTEN 
------------------~---------------------

Gaarne wil ik u over deze cursus, ontstaat uit eon behoef
te di o morkbn.1r ,;rerd bij -de na-kandi dat on mot natuurkunde 
als hoofdv.ak, i ots vertellen. 

Oefeningen in handvaardigheid ·iuron en ZIJn een wol komo 
aanvulling voor het uitoafenen van de praktische natuurkun
de. Tevens verscherpt men da~rüoor do constructieve geest, 
die oon fysicus nodi 9 hoeft blj het onhÓrpen ,va_n da vo~r 
zijn onderzoek nodige apparatuur. 

Eerst nu een klein stukje goschieuenis, 
In 1926 is de toon op het Fys.Lab. werkende technicus, 

Jezeer mot oen µroofcursus voor assistenten boyonnon. Daze 
cursus boantwoorJJa a~n do verwachtingen en men is het jaar 
daarop, dus in 1827 gestart met du cursus : "lnstrumontmaken 
voor da eerstejaars studentonn. Er waren to~n 23 cursisten, 
tevens werd er eon vervolg-cursus gegeven vour twocdojaJrs 
studenten, .. an de acrstej a:.!rs cursus namen de studenten 
deel, dia behoordon tot uo groepen H t/m E. Con behoefde in 
het oersto studiejaar nog niet ta kiezen, wolk vak raon als 
hoofdvak wenste te nemen, Jus do studenten die tot duz~ 
groep behoorden ,;raren aansta~ndu natuur-wis- schei- en ster
rekundi gen. l1lcn bepaal du zijn keuze van spoc i al i sat i o pas 
in het twr.rndo jaar. Dit is zo gcbl even tot en mot 1963. 
Op het oyenblik is Jit Jus niat meer het geval. Do eerste
jaars studentan zijn nu verdeeld in da groepen N0-N1-N2-fl3 met Jo natuurkunde als eerste hoofdvak an wiskunûo als 
heeda hoof<lvak . 

Groep~- met storrokunde als oersta hoofJvak. 
n E. met schaikunua als eerste hoofdvak 
n ~. met wiskunde als eerste hoofJvak . 

Op het ogenblik nomen uitsluitend do stuJentan met stuuiG-



richting tl, "' of E a"n de cursus 111orkpl aatsprak tijk doel. 
Hot total a aantal van deze groep an •bedraagt op hot ogenbl Ik 
120 cursisten. Zou~on de ,,-studenten hier ook aan deel -
nilmon zoals dit t ot 1963 het geval was, dan zou<.!on WIJ • 
170 deel naciers t el i on. Van 1927 tot aan zijn pons i onori;g in 
1946 ho~ft de heer Jozccr de 1 ei ding van deze cursus çEhad. 
Vanaf 1946 tot op hedon mag ik dezo p 1 a.1ts l nn emon. [' IJn 
voorgangor hGeft dus do oasis gel ilgd, waar ik hc111 zaar 
Jankbaar voor bon. 
Toen ik in het n.i.-oorl 09s0 jaar 1946 do taak van de heer 
Jezt!cr overnam v;;:is Ji t niet gemakkd IJk. Deze taak 11as ,Jtl-

oi n"i gd met dc aors tejaars cursus in 1940 mot 28 cursisten
Do~rJat in de c;orl ogsj .:.run 1940-1945 do ecr:;tej aars cursus 
~~en doorgan9 kon vin~on, begon ik in 1946 mot 95 cursisten. 
U begrijpt ud ..!i t f n dt1 uoschi kbarii ruimte van kamer 3U6 
n.l. 6 x 7 meter Is 42 mL verre va2 rooskleurig vono~mtl kon 
~oruon, te meer o~dat op doze ~2 m nog drie i~strumcntma
kers en Jo mensen, ~ic zolf eon reparatie wil don verrichten , 
oe,k armsl a\l moesten hob:.i.m. lli t is gel ukki ç vorl aJcntljd 
en u kunt zich uol VOllrstel 1 on Jat de vorruh1i ng v:rn de op
p~rvl Jktu, viü do Leidsuweg, naar hot Transitorium, oen 
wel komc v,wackminy voor ons is geweest on nog stc..ids is . 

Ik wil wat de vo1Jrgoschiedanis betreft hot hi erbij 1 ater 
on mij nu bepal an 1.hj de cursus zelf, al hoouol vol c 1 ezeri. 
d,no cursus zalf yovol yd hebben. De t ljd "ie voer deze cur
sus is voorgeschreven beclraagt 13 middagen van 2-5 uur. 
Het eerste uur hiorvan wordt besteed aan theorie en instruc
ties, de overige twea uur aan het praktisch 11er~on. De stof 
Ji c behandeld wor~t is stecJs yroeionde en is op hot 01nn-
bl ik .il s vol gt: 

Theori o: 
1e- eigenschappen van do f.Qctalen- l.igorinJen- solJeer

mid~ol en- vlas en andere isolatiematerialen. 
2e- eigenschappen van do verschillende draadsoorter, vour 

,cerstanden, precisiewoerstanJen, thor~oêlemonton 
enz. 

Je- gereeusschapsloer en draaibanktheorie. 
4e- de theorie van het technisch tekenen, behanJol ing 

van normaal bl adon hierop botrekki ng hebJende. 



Se- vers&hil lende kitten, lakken en ol iesoorten, en en-
kele veiligheidsvoorschriften. 

Deze theorie wordt dan in Je praktijk beoefend met het 
zachtsol deren met en zonder bout, vijl en, boren, schroef
draacltapµen, kitten, glasvervormingen, tekenen, enz. Dat 
deze cursus zin heeft, moge uit het volgende bluken. 
Vele eerstejaarscursusten is het juiste gebruik van een 
bunsenbrander noy onbekend en verwarmen oen vo orwerp in hot 
koude gedeelte van oen vlam (blauwe kogel). Het inzetten 
van oen zaag in zaag- of fi guurzaagbcugel , hot verschil tus
sun een iJZOr- .in oen raess i ngboor er. het gebruik van de 
schuifma~t, vooral van de nonius is vour vol en noy oen onbe
kend t urroin. Ook Prof.Or D. de Jong was ovortuigd van het 
nut dat con fysicus ep dit gebi ed yi ng oofoncn en nam in Zijn 
proefschrift van r.iaart 1953 do vol yende stol 1 i ng op: 

STEI.LtNC 111. 
Oafonin~an in hut instrumentmakcn vormen oen nuttig onder
deel van een fysisch·o oplei ding. Behal vc op hot verkrijgen 
v.:n il Cfl bij fysische cxpcrimontcn noodzakel ljke vaarcii ghcid, 

• dienen zij gericht te zlJn op het leren gebruikmaken van Je 
hulp van tcchni ei, zoals b.v. i nstrurncntmakors. 

De tweadcj adrS cursus is vervallen on Jaarvotr in do 
pl aAs is nu de cursus workpl aatspraktuk voor na-kandida
ten. Hi Jrbij worJt ui ts1 uit end hot accent gel cgJ op hot l e
ren gebruikmaken van de draa ibank. De cursist maakt eGrst 
~an techni sche t~ken ing en Jaarna wordt het aµparaat ge
maakt. Dit is op het ogenblik de "bunsenbrond~r". 

Natuurl ijk doe n er, votral op Jo ucrstoja" rs cursus wel 
ilt:ns l euke voorvall en voor, waar illlJ smakelijk om l achon, 
ouk oicgene di ..i hct betreft. iiid ganot..~on verzorg ik deze 
cursus omdat or in de regel hard gawèrkt wordt in oen goe
de sfeer. 

8. van Zijl 



Vo r,r al l .i c!ames on horen werkzaam bij de Rljksuni ViJrsi toi t 
Utr~tht b.ista ... t !le raogcl ljkheiu doL-1 to nor.ion oan oni JC 

takken v~n s11ort, welke goor9ani seerd z\;n door een sport
commissie rossorterondo ondor het Lumitó Univers itair Con
tact. Van oktubor t ü4 of wordon de vol \lande fokken van 
spurt, onu~r l e iding van eon bck~aam instructeur, bocofend; 

Dames yymn~stiek v~n 19.ou-ZO.oo uur en 
voll ~yb:l v~n 2O.oo-22.oo uur cp Ji ns~ g
avonden in het Thorbecke 1 yccum, v ... sch v. 
~iJckskmlo 20 to Utrecht. 

Horiln Gyonastiek van 19.oo-Zü.oo uur en vol ley
bal Vun 2O.oo-22. oo uur oµ de vrij0ayavon
uen in ~e Dr do Visserscho1.,l, Jutfase11ey 
154 te Utrecht, ingaA!J keittliepstra:.t. 

Damis on rler en b fol tonni s van 19. oo-21. oo uur Gp uon-
1.Îilr~agavonden in ue koffiokelûer van het 
itCr!d.;oi egabou11, D[Jlllp] ei n 2! , Utre,ht. 

Blj al daze spurten kunnen nog deol neemshirs en deel ner.iars 
11rorden i nyaschreven. De contributie betlr:!ugt f .1 2 ,. - r,er 
sei zoen (sept. t/m r.iei). 
In 1965 wil de sportcommissie ook ~e mogd1Ukhei d voor ten
nis, zowel voor ue ;;iinners al s voor gevorderden, open slal-
1 en. iilet de geme,Jnte Utrecht Is reeds cont..ict opgenomon 
over het huren van banen van hot tennispark 11 Rhijnau'llen". 
De contributie hi ervo~r bedraagt f.15,- per seizoen 
(april t/rn sopt. ). Teneinde een overzicht to krirnen van 
hot aantal gagddi goon worden degenen die vo~r deze sport 
biil anystel I i ng hebbe11, verzocht zich bij de secretaris op 
te geven. Indian er voldoende belangst~lling voor bestaat 
11il ue cornmissi e ook overyaan tut het huren van eon zwem
bad vo~r é~n avond per week. Bol ~ngstdl l e~den hi ervoor wGr
den eveneans verzocht zich op korte termgn b~ de secreturis 
aan te mol cJen. li1ede1:1erksters en mod1;werkcrs van hd 
Fysisch Laborat crium kunnen zich aanmcluen, of oventuel l na
dere inlichtinynn ontvangen, b~ do secretaris van de sport
commissi e, de he.ir H.J.J.Pruis, p/a l,unsthistorisch inst i -



tuut, Drift 25, Utrècht, telefoon 23141. 

Het bestuur van de sportco■mlss fo van het 
Comité Universitair Contact. 

K Il I K 

Kwik, oen 11orkwaardlg materiaal, oefent vooral op jonge 
mensen eon grote aantrekkingskracht ult. 
Do kwikbolletjes dia op een tafel liggen, kun jo weer split
sen tot vale kleinere bolletjes, of juist samenvoegen tot 
één grote, dat is een leuk spelletje. Toch Is kwik geen 
spoel goed, al Is het zeer verl af dal Uk, Daar dit ■aterl aal 
vooral op laboratoria veel gebrul kt wordt, is hl or een 
waarschuwend lloord, naar de mening van do redactie, wol op 
zun plaats. 
Op één van onze Instituten had men bij bepaalde personen 
kwlkdampverglftiglng geconstateerd, waardoor ze voor bepaal
de tijd niet mot kwik mochten werken. Gelukkig was deze 
kwikvergiftiging nog in eon beginstadium. In de wcrkrul~ten 
waar deze personen vertoefden stond een pot kwik geheel ge
opend. Daar kwik bij normale temperaturen vluchtig 1s, was 
de lucht in ûeze ruimte verontreinigd met kwikdamp. Een 
concentratie van 100 /u gram/m3 kan reeds tot vergiftiging 
lolden. Voor het aantonen van kwikdamp in lucht, bestaat 
er een kwikda11pdetector; deze resortaort bij de afdeling 
va cuum-fys i ca ( Drs van l.rk). 
Dit voorval van kwikdampveryiftiglng was aanleidiny voor de 
chef T.O. om onze glasinstrumentmaker, de heer O.Verkerk 
die rogelmatiy met kwik in aanraking komt, een modische 
keuring te laten ondergaan in het Academisch ziekenhuis. Er 
was hl er geen aanleiding tot ongerusthei u daar al les gal uk
ki gin orde was. Dit neemt echter nfet weg, dat waakzaam
held geboden blijft, vooral voor mensen die kwik in bewa
ring hebben. Natuurlijk moot 

0

dit bezwaard worden in afgeslo
ten f1 essen of potten. Tevens moet er f n deze ruimten veel 
gevent il card worden. De bovenste 1 uchtl agen bi IJvon dan in 
lodergeval vrU van kwikdamp. Wanneer er kwik gemorst Is, 



kan mon dit opnom,m 1:1ot do z.g.n. kwiktang, of or zwavol 
poodor overheen strooien on na enige tijd o~vogen. 
Kwik lost op $n salpeterzuur en koningswater. Het smelt
punt Is -J8.8°C. Met andere metal en, uitgezondord uzer on 
platina, vormt het almagamon, die na enkele uron verharden. 
Hooft mJn kwik aan gouden voorwerpen b.v. ringen gekregen, 
dan kan men tlit 1 atun verJwlJnen door het kwik to laten ver· 
da111pcn. Mon moet dus de botr.iffonJe ring in con vlam houJen, 
totdat hij Jonkorrood gekl euru is on ûaarna di roet in al cu
hol ( dus niet in water) afkoel en om Je C>xydati o togen te 
gaan. lilattr pas op voor het smelten van hot goudon vocrwarp. 

HET ZUIVEREN VMI K,ïlK. 

wil men het kwik van stof ontdoen, dan is dit mogol Ijk op 
eon heel oanvouuigor mani er, door een trechter te nemen met 
oen 1 ango stool en onJeraan dozo stool oen dtukj e zeemleer 
to bovesti gen. Men vorkrlJgt dan een z. g.n. kwikdouche. 
Gaat het om heel zuiver kwik, dan moet man hot kwik eerst 
laten iuivorcn bij de hoer P. Veugcr (hoofdmayaz\jn). Het 
kwik gaat daar in de kwikmolcn met ~oudf!lier. Vervol9ens 
mCJ .:it hoi twee of ~riemaal yodistill eerd .rorden. Dit laat
ste kan yeschi crJen blj do hoor van .:.rk, ( vacuu111-fysica). 
Dan pas kan men spreken van zuiver kwik, waarmee in een 
kwikdiffusiepomp een zoor l age druk to halon is. Men moet 
hai materiaal van de pomp dan wtll goed ontgassen on uit
vriezen. 

Verl ovi ngon: 

Eerste kerstdag: 

T 111oede kerstdag: 
7 febr. 1965 

B. van Zijl 

P E R S O N ,, L l ;. 

Moj.E.Klumporbook en de heer G.J.van 
Schaaik. 
fflej.F.Visser en do heer D.v.Heusdun. 
De heor K.v.d.Korput en tilej,R.do Kok. 
lilej .,.,\forst" en Je heer .,.H. van tileurs. 
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