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9e jaargang no. 1 

FYLAKRA 

MEOEDELINGENORGH"N VOOR HET FYSISCH LttBOR"TORIUM 

Redactie: P.rof.Or. J.B. Thomas, voorzitter, 
Or. Tj. Hol lander, ~ej. ~.A.~. Rutten, R.J. Schimmel, 
Drs. C.M. Sehoonheim, 111.F. Hlllenaar, 8. van Zijl. 

1. 11etenschappel ijk Corps. 

januari 1965. 

De laboratoriumraad werd dit jaar uitgebreid met Dr. J.C. Goedheer In januari 1964 
en Prof.Dr.lr. i..tt Hoogenboom in 11adrt 1964; Or. R. Braa11s verblèef in l964 in 
de Vereni g~e Stalen, Jaar is begin 1965 ,eer terug. 
Bij de wetenschappelijke staf zijn weinig veranderfngen geweest; Drs. G.H. Frederik 
werd mentor van de v66r-candidaten en Ir. F.L. van Nes en Ir. D. van Loon kwamen 
ter versterking van de staf van de Fysiologische Fysica. 

2. -~~~c,s~~eppel.!.J..ke _lliivitetten 
Hoewel het moeilijk is om de juiste maat te vinden, geven de volgende cijfers toe.tl 
wel een beeld van de wetensdlappel ijke activiteit: 48 publ ikaties, 10 promoties 
in de experimentele natuurkunde (waarvan 3 bij de Plas11afysica), 55 doctorandi 
werken aan .een .proefschrift, terwijl 158 candidaten zich voorbereiden op het docto
raal examen. 

3. Personeel. 
Er zijn betrekkelijk veel veranderingen geweest bij het niet-wetenschappelijk per
soneel, maar slechts drie personeel s1 eden vertrokken naar elders 011 een beter 
gehonoreerde functie te aanvaarden, namelijk twee Instrumentmakers en één electro
nicus. De overige redenen van vertrek waren: pensionering, militaire dienst, over
plaatsing binnen de Universiteit, huwelijk, enz. 
Op 1 januari 1965 waren 240 personen in dienst bij het Fysisch laboratori u11 (in
clusief het Wetenschappelijk Corps), waarvan 65 in dienst van de FOM. De achter
stand op hat ontilkkelingsplan {25~) wordt door de FOM bijna opgevangen. 
De ko11st van de personeelsfunctionaris heeft reeds in 1964 geleid tpt een betere 
behandeling van de personeelszaken, hetgeen In 1965 nog duidelijker zal blijken. 
Daarbij zal een verbetering van de onderlinge communicatie een voortdurende zurg 
zijn. 



Fy1 akra heeft reeds goed werk verricht om het cm tnd t..1ssen CJ \ Grscf, , 1 en<fa c·e:1tra 
van activiteit (Bijlhouwerstraat 6, Transitorium, Med .Fys. lnst. T.N.0., Leidscweg, 
Rij nhui zen) te onderhouden, dank zij de afgetreden redauti e leden Drs. 11. Snell emo.n, 
Mevr. J.h1. Versteey-de Groot en de heer van 8r,.:1ekom; hun werk i'!Ordt over genomen 
door Mej. W.~.M. Rutten, Dr. Tj. Hollander en Drs. C.M. Schoonheim. 
De technische gesprekken zijn °geruisloos• voortgezet voor een beter contact tussen 
de technici; de cursus natuJrkundig assistent is 1 ·gonnen en zal bijdragen tot 
het vormen van vaste technische assistenten bij de werkgroepen; de personeelsver
eniging bleef actief, eerst 009 onder leiding van de voorzitter (J. van Bennekom) 
later onder die van de nieu~e voorzitter (B. van -Zijl). 
Dank zij het Transitorium kon voor h~t eerst een contactavond aan all e werkers in 
het Fysisch Lab~. ótoriUffl worden aangeboden. 

4. hlateri eel. 
In 1964 heeft het Fysisch Laboratorium de volgende credfeten"verwerkt": 

Vaste lasten (electr. telefoon en water) 1!JO.OUO: -
hlgemeen materieel crediet 250.000. ~ 
Ui tb rei ding i nst rumeotari um 14ü..000, -
Ui tbreidin9 Spectr.Bi oi. èn Fysiol.Fys. 110.00Ó.-
lnsta11atie Leidseweg · 80,00ü.-
Uitbrèiding werkruimte vaste staf 25.0lJ0,-
lnrichting .Hoofd- en Bijvak · 
practica (in Transitorium} 
FOM-credieten, ongeveer 

300. 000. -
4Uu.ooo.-

1. 455. 000. -

Voor de Tandem van de Graaft Generator zijn reeds betalingen verricht tot 
1.6 millioen gulden; het aanbestedings bedrag van de nieuwe werkplaats was 
ongeveer --- mil I i oen gu 1 den. 
hnsl otte kan de totale salarispost {inclusief de FOM} voor 1964 wel o,p 
ongeveer drie mi!. iaen geschat worden. 

iill e 1 ezers van Fyl akra kunnen uit deze bedragen afl ei d·en hoeveel de natuurkunde 
op leiding en het natuurkundig onderzoek j aar1 ij ks wel kost aan de Nederl ands e 
Gemeenschap. Misschien kan deze kennis er toe bijdragen dat iedereen zijn ver
antwoordel fjkheid meer bewust · wordt. 

5. Ruimte. 
Begin 19§4 is ·het Transitorium fn gebruik genomen; voor de v66r-c. r.jid~:~catudie 
een enorme verbetering, De Leidseweg Is nu in gebruik voor de practica Vacuumfy$iCa, 
Electronica en Didactiek. 

I. nieuwe werkplaats zal in 1965 gereed komen; in de kelder zullen verschillende 
~ kgroepen tijdelijk gevestigd worden, waardoor In de Bijlhouuerstraat weer 
ie, meer ruimte vrij~omt voor de daar gevestigde werkgro-pen. Aan het einde van 
1. · z· , .'Orden begonnen met de bouw van de Tandem Generator, ter111ijl in 1966 
me• de bouw van het gebouw van Kernfysica en vaste Stof zal worden begonnen: · 
he1aa~ is de bouw van het grote laboratoriu• enige tijd uitgesteld. Het is te 

hopen dat de bestedingsbeperking al deze plannen niet te veel dwars zal zitten. 

o. Veil i g.1ei d. 
1965 110-rdt wat de ruimte betreft voor het Fysisch Laboratorium net moeilijkste 
ja~r het gebouw 111ordt zeer intensief gebruikt, zowel wat betr~tt perconen als 
~at et reft apparatuur. Daarom is in 1964 reeds extra aandacht aan de veilig
heid besteed. Voor de gascylinders zijn extra voorzieningen getroffen; het ~ater 
leioingnet is gereviseerd; de brand-beveiliçingsmiddelen en o,çanisatie zijn 
gec 1-troleerd. Het el ectriciteitsnet zal echter het gehele ja; r door zeer zwaar 
belc,st blijven; kortsluitingen blijven altijd een groot gevaar voor brand, juist 
omd:it fysi ei er soms (?) - wel eens lichtvaardig mee omspri nge .. Daarom als 
eerste advies voor 1965: v e i 1 i g h e i d v o v r a 1 1 e , ! ! ! ! ! ! !! ! 1 ! ! 

.,, . 

BEHEER EN L.:..8': r.-: TORI UM ~EDEDEL I Il GEN. -----------------
1 ngaande 1 fetlruari a.s. zal de technische onderhoudsdienst e,, de schoonmaak

di en:t worden samengevoegd tot één huishoudelijke dienst. De chef van deze dienst 
zal zijn de heer C. van Bart, die direct ondergeschi !1 t is aan de beheerder. 
"l!e wensen en klachten over het getrouw (electrici toit, gas, ·•ater, enz.) en het 

~eubilair - wat betreft repareren, reinigen, aanvullen of vern1euw0 ~ - moeten dus 
vorden ingediend bij de heer C. van Bart. 

üe Beheflrder. 

Vacatures. 

Bij het Fysisch Laboratorium zijn vacatures voor schoonmadksters ~n instrument
makers. Tevens is er een vacature voor telefoniste: 

Gegadigden kunnen zich in verbinding stellen met de personeelsfunctionaris, 
Drs. C.~. Schoonheim, kamer 3u2 b. 

s. 



81 ijde gebeurtenissen 

22 november 1964: 

PERSONALIA 

Charlotte ~driane, dochter van 
de heer en mevrou'il Eleveld-Edel koort. 

11 december 1964: 
Josine Héloise, dochter van 

de heer en mevrouw "cket- de teza. 

Verloving 

De heer F.J. Bijvoet verloofde zich op 1 januari 1965 
met Mej. Z. Rebel. 

Huwel i Jk 

De heer Ors. 'il. de Vos is op 30 oktober 1964 in het 
huweliJk getreden met mej. ho Herremans. 

tJe j. E. Kl u111perbeek is op 27 januari 196J in het hu wel ijk 
getreden met de heer G.J. van Schaaik. 

De heer R. Buys zal op 10 februari 196J in het huwelijk 
treden met Mej. G. Hoenso~. 

Jubilea. 

De heer en mevrouw Steenbergen-Bosma vierden 12 januari 19o5 
hun 25- jarig huwelijksfees t. 

ffoltatie 

Mevr. J.tL van fóiddelkoop- v-d- Burg nam 1 december 1964 de 
leiding van de werksters (Bijlhouwer~tradt 6) o~ zich. 

f~ej. 1/. ;;.bl. Hutten is met ingany van 1 januari 1965 aangesteld 
als secretaresse van Ur. H. '1. ,. •• \/outers. 
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Nieuwe Staf- en Personeelsleden. 

De heer G.111. Meyeri.an is per 9 november 1-964 als volontair 
UTS-er aangesteld. 

De heer G.J. C. Koenderi nk is per 16 december 1964 aangesteld 
als candidaat-assistent. 

De heer J.J van der Horst 1erd per 14 december 1964 
aangesteld als candidaat-assistent. 

Mevr. S.F. Kronemeyer is op 28 december 1964 fn dienst getreden 
als administratieve hulp in-de bibliotheek. 

De heer P. Kroes is per 1 januari 1965 aangesteld als candidaat
assistent. De heer Kroes is belast met het toèzicht ~ende hulp 
aan de college-assistenten, in het laboratoriua. 

De heer J.M. van Hemert is op 1 Januari 1965 als nachtwaker in di enst 
getreden van het Transitorium. 

Mej. J.~. van Deursen zal op 1 februari 1965 in di enst treden 
als secretaresse van Prof.Or. ~L .. Bouman. 

Op 1 februari 196j zal de heer"· .Smit in FOM-dienstverband bij 
de werkgroep KV beginnen. 

De heer J. Hornsvel d is per 1 februari 1965 aangesteld als 
volontair UTS-er. 

Militaire üienst. 
De heer H. LangendiJk keerde 23 november 1964 t erug uit mil italre 
dienst en hervatte zi J n werkzaamheden bij de afdeling el ectroni ca. 

Vertrokken Staf- an Personeel s 1 eden. 
Mej. L. Post verliet op 30 november 1964 het 1 aboratorium. 

De f:nr J. ~. van leeuwen heeft met ingang van 1 decembllr 1964 ontslag 
genomen als corvcaär van het Transitorium. 

Dr. J.B. van der Kooi verliet de Universiteit met ingang 
van 1 jan. 1965. De heer van .eer Kooi heeft een volledige baan 
aanvaard bij de Rijks-H.B.S. ta Utrecht. 

Mej. 8.h1. Zandvliet, secretaresse van Dr. H.M./..M. 'ilooters, heeft 
31 december 1964 het laboratorium verlaten. 

De heer G. Bakker verl iet 31 dece11ber 1964 onze. dienst als technicus 11. 

De heer Bakker is in dienst getreden bij de N.V. Philips te Eindhoven. 



f,ievr. M. C. van der Tol - ds Lange heeft op 31 decemoer 1964 het 
Transitor-ium als schoonmaakster verlaten. 

Dr· .... G.i'I. van Brummel en heeft me-c ingan9 van 1 maart 1955 een 
fumitie aanvaard bij T.,LO. Den Haag. 

Na-Kandidaten. 

F.M. Jeeftink 
J. ;.. van Best 
;,. J. Beun 
P.J. M. 81 aas 
G. K. Bij 1 
B.~. F. van Deursen 
IL H. Diemer 
H.ili. Fijnaut 
F. van Gorkum 
Joh. van Keulen 
P. Kroes 
w.H. C. te Kul ve 
i...A. Meulendijk 
T. IU. Pi eters 
6. de Roos 
P.P.L.H. Smeulders 
J. Stoelhorst 
B. Terpstra 
B.R. Vermeer 
V. Versteeg 
R. 6. van ,1el 

Beniuurde .1eerd 0. Z. 29, Utrecht. 
Oosterstraat 8, Utrecht. 
Corn. Roobol straat 1, Utrecht. 
~msterstraat 75, Utrecht. 
Opaal weg 16, Utrecht. 
Graadt van Roggenweg 35 1, Utrecht. 
L. f :il i gnystraat 13, Utrecht. 
Schoolstraat 14, Utrecht. 
Spi eghelstraat 57, Utrecht. 
J. van Scorelstraat 27, Utrecht . 
v.d. Duymstraat4, Utrecht. 
Leistraat 6, Utrecht. 
i11al i es i ngel 35, Utrecht. 
Parkstraat 32, Utrecht. 
Hadings~raat 10 bis, Utrecht. 
v. ~sch van Wij ckskade 1 bis, Utrecht. 
Bosboomstraat 18 ûis, Utrecht. 
Godfried van Seystlaan 84, Zeist. 
8emuurde ;'/eerd O.Z. 28, Utrecht. 
Davids t raat 1, Veenendaal. 
Catharij~esingel 113, Utrecht. 

Buitenlandse Verblijven. · 

lr, M. Sangster keerde 14 decemoer 1%4 terug uit Kyoto, Japan. 
Dr. R. Braams keerde 1 B januari 196J teru·g na een verlll ij f van 13 maanden 
op het "rgonne Nati onal Laboratory, ,~rgorme, l l linois. 

Doctoraalexamens. 

26-10-1964 a. Rondhu is. 

14-12-1964 E.J.J.G.tt v.d. Heijde. 
C.J. de Vries. 

D l V [ R S E N. 

Uitslag opi ni peiling Sinterklaas en Pi eten. 

In november 1964 kon men in een daartoe door de heer J.H. Jasperse vervaardigde 
en verfraaide bus een prognilse indienen over ·de samenstel] ing van het comit~ van 
Sinterklaas en Pieten. De volgende personen wisten blijkens het aantal uitgebrachte 
stemmen (tussen haakjes vermeld) de indruk te wekken dat zij er meer van wisten. 
Sinterklaas: Tj. Hol lander (21 ). J.v.d. Kooi (12), P. Brussaard (7), 
Pieten: H.;., Van Rinsvelt "(21), L. Vriens (15) j.H. Jasperse {15), P. Nel emaat (12). 
T.E. d1hrnaud (11}; P.D. Verdouur (9), M.J.A. de Voigt (9), 0. Verkerk (5). 
De inzenders Mej. M.E. Bitter, Mej. G.C.M.M. v; Bunnik en P. de ~it gaven blijk van 
uitzonderlijke scherpzinnigheid, Zij werden hiervoor ~et een prijs bel~o~d. 

p. s. 

Dankbetuiging. 

De heer h. v.d. Korput dankt de personeelsyerenJgi~g - mede namens zijn verloof
de - voor het geschenk, dat zij ter g~egenheid van hun verloving mochten ontvangen. 

Grepen uit nieuw aangeschafte apparatuur (tijdvak 1-9 t/m. 31-12-1 64). 
. .. . . 

Sureep generator 0-200 MHz (Telonic) met li1arker 
Gel ijkspannings stabil isatoren,150-330 V,0.6 t.mp. Pbil ips 
l d em . , 12 V 1 4 ilmp. 
Idem ,0-35 V,800 ·W,0-10 ;,mp.{3stuks} 
l dern , 6 V , 6 "mp. 
Magnetometer met -0. E-. amplifier 
»·Y recorder 10 mV/inch 
Gel .spann.mi crovol tmeter (B'N ) 
Rustrak recorder (registrerende mh meter) 
Stralingsmonitor 
Toongenerator (110-245 V,35 W, 40-100 Hz). 
Philips lmpulsgenerator (20-200 000 Hi). . 
Wobble generator lPhilips) 5-120 Mhz,440-880 Mhz 
Unitran Teller 
Bi smuth hol 1 e kathode lamp 
Di gital a gel ijksp. voltmeter (l0-1000 V} 
Oigita\e schrijver (Beckman} 
Tijdsinterval - en frequentiemeter (Beckman) 
Laagfrequent functiegenerator (Servomex) 
Tektronix oscill-oscoop (tyi:,e 561 A} (2 stuks) 

·ors. Borgers. 
Ni euwbouur. 
Nieuwbouw. 
Drs. Snel l eman. 
Nieuwbouw. 
Drs. ten Bosch. 
Drs. ten Bosch. 
Drs. Borgers. 
Drs. de ïli t. 
M. Koning (T.D.} 
Drs. Bol wijn. 

·Drs. 'Frei:lerik. 
n 

n 

Dr. Hollander. 
Drs. Vui ster. 
1 r. van Nes. 

1 

n 

n 
n 
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Aanwinste n van de Bi b liotheek. 
{ i n c 1. F.O.M. e n _D i d_ a k t i e k) 

Lebedev Random processes in e1ectrical and mechanica! 
systems, 1958. Fu 21. 

Linnett, J.~. The e1ectroni c structure of mol ecu les. 1964. 
R. 97. 

CoJ d Spring Harbor Symposia· on quanti tati ve biol ogy. Vol 28. 
Synthesis, and structure of macromocul es. 
1963. R. 9b. 

Bolt, R.O., and Carrol J.G. (eds}~ 
Radiati on effects on organic materials. 
1963. R. 99. 

Spinks, J.W. T., and R.J. Joods. 

Bak. T. ;,. ( ed. } • 

Fri edel, J~ 

~n introduction to radiation chemistry. 
1964. R. 1 uü. 

Phonons and phonon interactions. Aarhuus 
summer school 1 ectures. 1963.1964. Vs. 

Di si ocat i ons, 1964. Vs. 

GrGS-S , ~- Charge storage in sol id diel ectrics; a bl
bl i ographi cal review on the el ectret and 
rel ated effects. 1964. Vs. 

Kutasov, V. i .. (ed). Thermoel ectric properties o_f semi con-
ductors, Proceedings of the first and .se
cond conferences on thermoele.ctricity.· 

1964. Vs. 

Niel sen, h. E. Ki neti es of precipi tati on, H 64. Vs. 

Pekar. S. I., 

Spratt. H. 6./11. 

Debenen,etti, S. 

· Domb. G.· (ed). 

Friedrich, h. 
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Untersuchungen Uber die Elektronen theorie 
der Kristal te. 1954. Vs. 

Magnetic tape recordeng, 1964. Fu 20. 
(FOirl Vs 11 ). 

Nucl ear i nteract i ons, 196 4. 1035u K. 

Clark nlaxwell and modern science; six com
memorative lectures. 1963. 11310. 

Handbuch der experimentellen Schulphysi~. 

l 

Hunger, E. 

Nash. L.K. 

Bnd. 4; ~ärmel ehre mit Thermodynamik und 
~etterkunde VQn W. Hein. 1964. 19204. 

Grundbegriffe des physlkal ischen Denkens. 
1964. 38220. 

The nature of .the natura] sciences. 1963~ 
38221. 

Roberts, R.,1., and T.,,. Vandersl ice. 

1,nnual. 

01.trahigh.vacuum and its applicati ons. 
1963. 48117. 

Review of plant physi ology. Vol .15. 1964. 
54501. 

Pearse, R. w. B. and li. G. Gaydon. 
The i denti fi cati on of mol ecu! ar spedra •. 
3rd. ed., 1963. 8291. 

Green, H.S. , and C. ,;. Hu rs t. 

King, GJI. 

Order- disorder phenomena. 1963 9444. 

Spectroscopy and melecular strucure. 
1964. 10274. 

4lakasomo, R. and H: Ogata ( eds ). 
United States atomie energy commiss ion. 
Nuclear theory reference book for 1961 
and 1962; compil ati on of nucl ear theory 
index cards. 1963. 10350 i-3. 

1.t..E.... Basic safety standards for radiati on 
protecti on. 1962. 10499 m. 

Reports on progress in physics. 27(1964) ed. by h.C. 

Newton, R. G. 

Hochstrasser, R.M. 

Cardon, F. 

Schal kun off, S. ,;. 

Sti ckl and. 120u2. 

· The Complex j- plane; compl ex angul ar 
momentum in nonzelativestic quantum 
scatteri ng theory. 1964. 45356. 

Behavi our of el eet rons in atoms; 
structure, spectra and phot ochemistry of 
atoms. 1964. 46088. 

Fotogèî ei dbaarhei d in Ruti el -éénkrl stal -
l en. fu .22. 

El ectromagneti c Fi el ds. 1963. 6030 J. 



• 

Mcl oan, C. E. 
8 en croft, G. H. 

E1 ementary i nfrared speet ros copy. 1963. 
(ed.}. 1963. tri:nsacti ons of the tenth nati onal 

symposium of the hllerican society 1963. 
9160 G 1V. 

Roberts, R.~ •• and th. h, Vanderslice. 

f eynman. 

Ultrahigh vacuuu and its·appl ications. 
9160 L. 

lectures on physics. Vol. 1. Exercises 
196 4. 10039. 

l athe~s, J. and R.L. Walker. 
{dathemati cal methods of physi es. 1964. 
10174. 

Power, [.;,. Ontroductory quantum el ectrodynami es, 
1964. 101'7 s. 

Gri vet, P., and N. 81 oembergen. 

Brown, G. E. 

Quantum el ectroni es, Proéeedi ngs of the 
thi rd i nternat i nal congress. Vol 1 en 2, 
1964. 10269/70. 

Unified theory of neclear_models. 1964. 
10350 L. 

vacuum 

,';dvances. 1 n nucl ear sci ence and technol ogy. Vol. 1. 
1962. (19b2). 1050U. 

drunee, C., und H. Voshage. 
~1assenspectrometri e, 1964. 48118. 

Steinbuch, K., und S.~. Jagner (eds.) 
Neuere Ergibnisse der Kybernetik, Bericht 
üi.ler die tagung Karl sruhe 1-963 der Deutschen 
nrbei ts gemeinschaft Kybernet ik. 
1964. 49428. 

Neeteson, P • .,. Vaculim val 'Jes impul se technique. 1961. 
50u51. 

lfachod, F.C., and i'l-0. PhilHps (eds). 

~inckler, K • .,. 
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Datermination of·organrc structures b~ 
physi cal · methods. Vol 2.1963. J4078. 

Sci ence; first year 6. C. E. course. 1964 
Did. 148, 

s2 
Uitslag van de op maandagavond 18 januari 19E5 gehouden bridgedrive waaraan 13 paren 
deel nemen. 
Van de N-Z paren werden 1 en 2 resp. R. de leeuwe - M.F. Hil l enaar 75¼ pnt. en 
H. Vonken - Créton tl>½ pnt.; 
0-~: 1. G. Verkerk - S.h. Goedegebuuren 76 pnt. 

2. T. ,;. van Reems t - J. Roos 69½ pnt. 

In de ledenvergadering, die op 26 januari 1965 gehouden 111erJ , heeft het bestuur van 
s2 het 2lJO-ste 1 id gei nstal l eerd •. Nildere bijzonderheden zull en in het komend'e nummer 
van Fyl akra vol gen. 

Uonde"rdagmi ddag 4 februari a.s. zal samen met ,..-E een excursi e georganiseerd worden 
naar het laboratorium va11 Prof.ilr. J. Kistemaker. Gezien de nu r.eeds grote. b.elang
stel l ing en het beperkt aantal deelnemrs dat zich hiervoor kan opgeveo, zullen vel en 
teleurgesteld moeten worden. 

r,1. H. 

P ER$0NEELSVEREt~ 1 al NG. 

Fil ma vond. 
Up vrijdagavond 26 februari 1965 zal de personeelsvereniging een filmavond houden 

in de kleine collegezaal van het Fysisch Laooratoriu~, aanvang 20. 0v uur. 
Oo deze avond zullen er verscheidene korte filmpjes gedraaid 111orden. Wij hebben 

reeds da toezegging en medewerking van Prof. Thomas, Ir. Troussel ot, Drs.·van Rins-
velt en de heren Strasters en v.d. Korput. · 

Een ieder die interesse heeft voor deze filmavond, dus ook niet-leden~ zijn van 
harte 11101 kom. 

8. V. Z. 

Jaarvergadering 1965. 

Op vrijdag 12 februari 1965 hoopt het bestuur van de personeelsvereniging Fysisch 
Lab.,Transitorium zijn jaarvergadering te houden. Deze zal plaats vinden in de kleine 
collegezaal van het Fysisch Laboratorium om 20.00 uur. 

i,genda: 

1. Opening voorzitter. 
2. Notulen vorige vergadering. 
3. Verslag secretaris. 
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4. Verslag penningmeester. 
5. Vers l ag kas comm i ss i e. 
6. Bestuursverkiezing. 
1. Verkiezing 1 id kascommissie. 
8. Eventuele suggesties. 
9. Rondvraag. 

10 • .luiting. ,,,. 

Dour het aftreden van twee 1 eden, de heren G. tlakker e.n P. Nel emaat, vi ndt de be
stuursverkiezing plaats. Beide heren stel Jen zich niet herkiesbaar. Het bestuur 
stelt als candidaten, de heren Th. Gerrits e. J.H. Jasperse. 

Candidaten kunnen ook gestel ci worden door de leden. Dit moet schriftelijk gebeu
ren, door vier leden ondertekend, gericht aan de secretaris van de vereniging, de 
heer n,J. Schimmel, uiterlijk 10 februari 1965. 

Uw aller aanwezigheid - vooral voor eventuel e activiteiten in het jaar 19ti5 -
zal door het uestuur ten zeerste op prijs gestel d worden. 

T e c h n i s c h e G e s p r e k k e n. 

Drs. J.J. ten Bosch hield op donderdag 14 januari j.1. een voordracht over het nut 
en het doel van college-proeven. Voor februari staat een excursi e op het program~a 
naar de T.H. ·te Delft. · 

1U I T D E ,/ E R K P L ;.. ,, T S n. 

(~ ~n _rond dl.l ~l~fR_s_truM_on~y~fij: 

i.an het verzoek van een redactie 1 id iets over de glasinstrumentmakerij_ voor Fyla
kra te schrijven, wi 1 ik gaarne .vo 1 doen. 1 k zal proberen U een zo duidelijk .m.ogel ijk 
beeld te geven in het al ge11een. De gl astechni sch kant, waaronder bepaal de procé-
dé1 s kunnen wij beter een andere keer apart belichten. 

Het zal U duide1 ijk zijn dat wfj een brander nodig l'lebtJen om de buizen.- die wij 
in standaardlengte en dia-meter inkopen - tot all erlei apparatuur te verwerken. 

- 12-

Teneinde de glazen buizen te kunnen bewerken moeten wij een bepaalde verwerkingstem
peratuur heboen. Deze temperatuur is afhankelijk van de te verwerken glassoort. Er 
zijn n.1. vele gl assoorh n, di e we in twee categorieën onderbrengen: 11 hardaglas en 
nzacht a glas. 

Deze glassoorten heboen ieder een ui tzett i ngs-coëffi ciënt, die nog al verschillend 
zijn. Om U een paar te noemen: voor Pyrex (d.i. hard~as} is deze 33 x 10-7 in het 
temperat7urgebied van 20 t ot 3OO°C, voor zachtglas is de uitzetti ngs-coëfficiënt buv. 
82 x 10- • Deze glas soorten kunnen dan ook niet zondermeer aan el kaar gesmolten 
worden, maar wel door .middel van een overgar.g. Vol 1 edi ghei dshal ve wil ik U het zgm. 
kwarts niet onthouden, wat een uitzetting heeft van 5,5 x 10-7. 

Voor hardglas hebben we meestal een vi am nodig van ei rca 13OO0C, v<lor ·zachtgl as 
ligt dit wat lager, voor kwarts is dit aanmerkelijk hoger. 

Do verwerkingstemperatuur voor hardglas verkrijgen wij met st<1~s ~as en zuurstof, 
voor zachtglas gebruiken we stadsgas en perslucht, voor kwarts waterstof en zuurstof 
(:_ 2OOO°C). ~et de hierboven genoemde gasmengsels is het ons moge! ijk de buizen 
tot allerlei apparatuur te verwerken. 

De ruimte waar wij deze temperaturen moeten ootwikkelen, is als overal te klein 
on te~g. ,fat dit laatste betreft. wij krijgiin in onze nieuwe werkplaats een prach
tige ruimte van :.J m. hoog. Dit is werkelijk uniek; een ploi m vour diegene die dit 
voor ons uit het vuur heeft gesleept. 

De outillage van de glasinstrumentmakerij is van dien aard, dat wij behoorlijk 
voor de dag kunnen komen. ~ij beschikken over de volgende machines: een glasdraai
bank (d.i. voor de grotere apparatuur, die wij boven de gewone tafelbrander sl echt 
of moeil iJk meer kunnen hanteren), een insmeltmachine voor sinterglasvoetjes e.d. 
boor- en freezmachine, vlaks] ijpnachine, konussl ijpmachine en een zaagmachine, een 
spanningkast om spanningen in het glas waar te kunnen nemen, een stapel oven (3-del ig) 
• kleine yasoven, (deze dienen om g1as si:iannin9vrij te maken}. 

Daarnaast kunnen wij over het hoogfrequent en het zandstraal apparaat beschikken, 
die gebruikt worden voor het vervaardigen van glasmetaalverbindingen. 

En als laatste om niet te vergeten: we hebben een zuurkast voor fluor en andere 
zuren. Deze zuren gebruiken we om glazenbuizen en verontreinigde apparatuur (bijv. 
door kwik) te zuiveren. 

Dit is in het kort iets over de glasinstrumentmakerij en wat er nog meer gekel
derd zit. (Voor deze uitdrukking is St. Nicolaas verantwoordelijk, zie Fylakra 
december 1964,4). 

OngetwiJfeld zullen er nog vele vragen voor U open blijven. Kom gerust; de deur 
staat alti J d open ( wegens de warmte) en mocht U iets wil 1 en k opon of bestel 1 en 
(natuur] ijk op bon), dan geldt nog altijd: nne Klant is Koning". 

0. Verkerk. 
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U I T D E a E R K G R O E P E N. 

D e l e e g h e i d a a n d e L e i d s e w e g. --------------------------
Sinds augustus van het vorig jaär zijn het practicum Vacuumfysica en de werk-

groep Vacuumfysi ca uit het moedtrl"ab. verd·wenen om onderdak te vinden in de, reeds 
door het Hocfdvakpracti cum bekend geworden ·, Barak. Ter111i j l de plafondhoogte in onze 
nieuwe huisvesting e-- :.s ligt tussen die van de vroeger t ~ , . . . '. kamers 309 en 317 
en e:' wat dit betreft dus \'an voor..: noch achteruitgang gesproken kan worden, is het 
beschikbare v1 oeroppervlak enorm toegenomen. Een luxe waaráan we, nu alles zo zoetje~ 
aan is ingericht, al aardig beginnen te wennen. 

;il lereerst en in hoofdza:::k iets over het practirum. Vrij >tel iedere stude:.t in de 
experimentele natuurkunde dient zijn bestaan als na-candidaat t e beginnen met het 
vo I gen van o.a. het vacuump ract i cum. ;. fh;,.,1kcl ijk van de ij ver van de student en de 
nukken vun de opstel I ing neer,1t net vol g::rn ,an ons practi cugi ong,JVeer twee maanden 
in beslag.Deze tijd wordt gebruik voor het af~erken van een programma dat, in gro-
te 1 ijnen, het meten van de po~psne1heden en het ijken van de vacuummeters omvat. Doel 
hiervan is, de mensen vertrouV.'d te maken r.iet vacuumapparatuur. Bij deze {oude) opzet 
van het practi6ui zijn alle opstellingen in wezen aan ~kaar g~ijk en de µractican
ten werken dan ook slechts aan éé:ï opstel l i nç. 

In de nieuV.'jaarsrede v.:n Dr. V1outers, die elders in dit nummer van Fylakra staat 
afgedrukt, wordt voor de heri nri chti r19 v20 <le Leidseweg een be.'rag geno_em.d van 
f1. 80. 000. Dit bedrag is grotendecl s geçaan naar het vacuuQ;i racti cum en ~:orui k~ om 
het instrumentarium te moderniseren, mar,r t;vens om de opzet van het prtdi cum te 
veranderen. DEÏ grootste veranderi n9 is, d::.t wij opstellingen willen gaan Invoeren 
die speciaal gebouwd zijn v;:ior een bepaald ~oort meti ngen. Dit houd~dl!s in, dat da 
precticanten aan verschillende oµsto11 lngen moeten werken. De planning van het prac
ticum wordt daardoor 11iel moeii ijker, rr..:>ar we hopen hiermee te bereiken dat het werk 
voor de pradi cante:i prettiger wordt, omdät ze nzuwkeuri ger en zinvoller kunnen 
meten. Een ander groot voordeel is, dat hef invoeren van nieuwe te_chnieken eenvou
diger wordt, omdat éér nieu1re ·opstcll ing ten goede komt aan alle pra.cticanten, 

Uiteraard verkeert het practicum nu nog in het overgangsstadium om niet te zegven 
in het prille begin van deze nieuwe opzet. Door traagheid in de levering van de 1::., , 
we apparatuur en ook door de grote toevloed van prar ticanten kunnen we niet zo sne1 
voortgang maken als we zouden willen. Sinds onze verhuizing naar de Leidseweg 
hebben we toch al drie nieuwe opstellingan in gebruik kunnen nemen; twee voor metin
gen aan voorpompci'n en sorptiepo;;,pcn en één voo:- metingen in het r.ormal e hoogvacuum
(!tlbied, die we door gebruik !:c maken van een oµbou·,-systeem zelf naar believen kunnen 
~ij zi gen. Verder js de T.D. druk voor ons a.:n h:t ter~ r::et het bou11en van een uit
stookbare ionengetterpompopstclling, ,aafltlee we drukken in de orde van 10-10 torr 
(p;:::n Hg) hopen te bereiken en di e we w:llen ,;ian çebrt:iken voor metingen van de ont · 
gas:; i ng van metal en bij verschil J ,-.-,Ge voo,behandel i ngc:,, Tevens ~al de T.D .. or.s over 

een paar weken een gede~telijke uitkaokbare (drukken rcnd_10-S torr) massaspectrcae, 
ter_ppstel l f ng af kunnen 1 everen. Deze opstel i i ny hopen we, na het nodige i nl ei dende 
gespeel met de massaspectrorae!er, te gebruiken voor het meten van restfas~amenstellin
gen. Bij deze laatste hee opstellir.gen en ook reeds bi) de opbouwopst,ellingen komt 
een ander aspect van de nieuwe opzet van het practicum rm de hoek kijken. Namelijk 
dat wij de practicanten in willen schakelen bij hot doen van roufine metingen, waar
van de resultaten niet alleen zinvol zijn voor de practicant zelf, maar ook voor cns 
bruikba.re gegevens opleveren. Vlij willen dit bereiken doordat elk van de assistenten 

· momenteel de heer 8redée en schrijver dezes als ful !-time krachten en de heren van de 
11eerd en Heideman (tot medio 196~ in i.merika) als halve assistenten zo'n opstelling 
onder zijn hoede neemt en het meetprogramma voor die opstelling uitstippelt. 

Vanzelfsprekend neemt met de ingawikkeldheid van de opstel! ing ook de behoefte 
aan technische verzorging toe. Hopel ijk zal binnen niet al tel ange tijd dJ !:~:::-- ~~ C'~ ::> 
de gelederen' aan dg lei dsciwog komen versterkeo om het beheer van onze hul pwerkpl aats 
op zich te nemen en naast werkzaamheden voor Didactiek Rn practicum El ectronica 
zijn·krachten in dien~t van oni practicum te stell en. 

Over de werkgroep Vacuumfysica kunnen we kort zijn. Deze :mvat slechts één onder
zoek. Da voor druk11eti ng veel gebruikte i oni sati emanometers met hete gl oei draad, 
hebben alle een onderste meetgrens, de zgn. röntgengrens. Om de verklaring van deze 

meetgren·s op waarheid h kunnen toetsen .wordt het opwekken van röntgenstraling door 
el ectronen ei ki eine energie door ons nader onderzocht. 

Tensl otte is er ee·n opstelling in aanbouw voor het onderzoek van de electri scha 
doorslag in vacuum. Om dit onderzoek goe_d te kunnen doen, zal een zeer nschoon" 
vacuum nodig zijn • . Daarom wordt het ondergebracht bij de afdeling Vacuumfysica. 

Drs. H. van Arl. 

DE VQHEIO DES (ELECTR0NICh-) LEVENS :. .. N DE LEIDSEJEG. 

De tijd is voorbij, dat het gebeurde, dat de practicant meende een goed werkende 
eigenbw~- RC generator te heboen, terwijl z1 n signaal in werkelijkheid via een 
wir-war van draden uit de Philips toongenerator van zijn buurman kwam. Dit kon voor
komen in de ;,8C-straat, waar het electronicapracticum was ondergebracht in een te 
kleine, bovendien muffe en vochtige ruimte. Vol gestouwd met (te weinig) apparatuur 
en met (te veel) practicanten was individuael onderwijs daar onmogelijk, ja, was 
onderwijs soms zelf in het geheel niet mogelijk door het lawaai van de machines van 
de timmerman (niets dan goeds van de heer Hozemans)~ 

De beperkte ruimte gaf lange tijd a~nleiding tot een wachtlijst van gegadigden 
voor het practicum ~ l!e begl nnen nu trouwens ook al weer aardig vol te lopen"). 
Op k,iliteit en tempo gaat van dit alles geen stimulerende invloed uit. Een wacht
tijd ,oor een practicant kan voor de practicant zelf zonder meer een verlenging 
van oe studieduur betekenen. (Overigens, velen maken zich zorgen over de studie duur: 



de studenten zelf ook 7 ). 
Thans, in de "barak" aan de Leiése111eg, krijgen de practicanten waar ze reiht op 

hebben: kcffie en thee. En wát voor koffie, en wát voor thee; hulde Rita!!!! 
Onder lel dl ng van de heer van Bart hebben de heren van der Hoeven en Veld er hard 
aan moeten trekken om aan het begin van dit collegejaar alle voorzieningen in orde 
te krijgen~ hetgeen ze prachtig gelukt is. He hadden de neiuwe behuizing natuurlijk 
feestelijk (U weet wel, sherry en sigaren en zo) in gebruik kunnen nemen, te meer 
daur ongeveer tegelijkertijd de 250-ste practicant aan het µracticum is begonnen. 
(Inmiddels, jan. 1 65 zijn we al bijna aan de 280-ste toe). 1le hebben echter ver
kozen te wachten met feestvieren, tot we in de Johannapolder weer in het Fysisch 
Laboratorium onderdak hebben gevonden (welke kleuter van nu Îal dan de duizendste 
practicant zijn7). ·- -

De nieuwe behuizing van het practicum stelt ons (f. Driedonks, W.v.DiJk, H.J.4. 
Kol khu is Tanke en ondergetekende) beter in staat het doel van het el ectroni.capract i
cum te verwezenlijken, n.l. de practicant z6veel kennis bij te brengen van instrumen
ten en van enkele el Mentai re el ectronischeschakel i ng en technieken, hau z6veel 
inzicht te ~even in de r ractische mogelijkheden en moei! ijkheden hiervan, dat hij 
bij ZiJn verdere experimentele werk de electronische hulpapparatuur kan (leren) 
hanteren, begrijpen en ontwikkel en. Bedoel de instrumenten zijn dan bijv. buisvol t
meter, sinusspannings-generator, el ectronenstraal-oscill agraaf en universeel meter. 
Tot de elementaire el ectroni scha schakelingen beharen bij v. tri odeversterkers met en 
zonder terugkoppeling, kathodevolgers, pui sschakel ingen en transistorversterkers. 
De pract'ische moeil iJkheden kunnen bijv. samenhangen met beperkt vermogen, bel astin
gen {!} schadelijke capaciteiten, brom, ruis, oscillaties, eiiz. 

Binnenkort zullen we net accent op het practicum iets gaan verleggen vam buizen 
naar transistoren. Gevoegd bij andere wijzigingen in de opzet van het practicum be
teker.t dit een uitbreiding van de staf. Ons streven hierbij is echter de practicant 
meer te leren in kortere tijd. Dit zal zeker lukken bij die practicanten, die zelf 
overtuigd zijn van het nut van enige electronische kennis en vaardigheid. En welke 
toekomstige experimenteel-fysicus zou dit eigenli1k niet zijn. 

P.T. Bolwijn. 
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10G [}eb Dsbi teJren { extracomptabel ) 
110 0KB Orderkaarten in bewerking {suotota~) a. v.Doorn. 
111 OKD 0 rde :-kaart en d0or-t:e:-s: :,oï i ng A.v. Doorn. 
112 OKO Orderkaarten overhead H. v.d. 1//erff. 
120 Till:1 Techni5che Dienst Magazijn {doorverkoop) A.v.Ooorn. 
130 ELM El ectroni ca magazijn (doorverkoop) C. Jeau ves er. 
140 Ret Retocé J. Hogewey. 
141 RX Rank - Xero.: J. Hogeweg. 
145 FOT fotog:·afi e J. Hogeweg. 
15u 0~ Ove~druk ~~gazijn L. Verbeek. 

.:o [fUi Edele ~etal en Mrgazijn Or. H ! vlout ers. 
17ü Hr~ hoofd MagJz ij n P. Veuger 
2u0 \t Vaste Lasten 

BG Lw Uithof. 
Telefoon 203 223 
Verwar.iing 204 224 
Gas 205 215 22$ 
El ectriciteit 206 216 226 
Water 207 227 

zgg OvElri ge Vaste lasten 
30u Sur Bureau (beheer, ~ers,áfd. ,adm. ,boekh., ) H. v.d. ~erff. 
~10 HV H~isvesting C. v. Bart. 
320 m, Technische Di enst werkgroep (eigen veroruik ) A.v. Doorn. 
330 El 1~ El ectr~nica werkgroep (eigen verbruik ) C. Beauveser. 
340 Au ~l ge:.1cne Oi enst H. v.d. \llerff. 
390 Res Reserve H. v.d. \1/erff. 
402 PVF P~~ct'cum Vacuumfysica Dr.H.v.Ark. 
403 PEL Practicum El ectronica Drs.P.6ol wijn. 
405 PK!l Practic~m Kernfysica Dr. C. v.d.Leun. 
410 Coll Cel l ere zaal Drs.J.F.ten Bosch. 
411 Did Did:ktiek Dr. R. Krans. 
1. 20 Bib Bibliotheek L. Verbeek. 
50L Opt Optica Drs. il.Snel I eman. 
501 0'1 \1 r::..,procEts en Dr. T.Hollander. 
o02 os Schokgol ve.i Dr. C. Smit. 
!)03 OG A.~r:,l :::gfund i es Dr. C. Smit. 
52li TIJ hch;ii5c:1e Natuuï'kunde Prof. Dr.J. Rut gers. 
522 VF Vacuul'lf ys i ca Ors. H. v. Ark. 
524 PY Precisie Ykingc:in ür.W.Heusinkv~d. 
530 FF F)siol ogische F1sica Dr.A.Noordergraaf. 
51!0 Bi o Speet roscop i sche Bi al ogi e Prof.Dr.J. Thomas. 
510 VSU1 Vaste Stof ur. H. Krusemeyer. 
€21, FV Fluch:atia - Verschijnselen, Dr.li.Zijlstra. 
622 VSU2 F0'.:1 VS U2 Drs.A. ~essel s. 
65U RBF Rad:obiofysica Or. G. Cast el ij n. 
652 MSU2 FOn1 1,15 U2 Or. G. Cast el eyn. 
720 MS2 MS 2 ~assaspectrometrie Dr.J, Fluit. 
7 30 TN2 TN 2 Gasontladingen Dr.J. v. Eck. 
7 53 KSTG KS Tandem v.d.Hraaff gen. Prof.A.M. Hoogenboom. 
754 KSG KS v.d.Graaffgenerator Dr. C. v. d.L eun. 
75$ KSG Casc:.Jegenorator Dr. C. v.d. Leun. 
756 K58G Beta-ûamma'lpoctrometer Or. C. v.d. Leun. 
757 KSE ~J E~ ectroni C:?. Dr. C. v. d.L eun. 
759 HFRP KS ~o~e Fluxreact or Petten Drs. G. V.h!iddel koop. 
790 M9 r:\9 Mi croqol ven Drs. H.Oijkerman. 




