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F Y L 1~ K R I• 

MEDEDELINGENORGA"N. VOOR HET FYSISCH L"dORi,TORIU 

9e jaargang no. 2 februari 1965. 

Redactie; Prof.Or. J.B. Thomas, voorzitter, 
Ur. Tj. Hollander, Mej • .1./..M. kutten, ., • .J, Schim11el, 
Drs. C. M. Schoonhei m, M. F. Hi 11 anaar, B. van Zijl. 

Professor Endt eredoctor t e Gent. 

Ue erepromotie van Professor Endt aan de Universiteit van Gent zal plaats 
vinden op 4- oktober 1965. 011dat de verschijnings-frequentie van Fyl akra nog 
steeds significant lager is dan die van de dagbladen, is de primeur van dit 
nieuws ons ontgaan. De nationale- en stadspers hebuan zich er al uitvoerig mee 
bezig gehouden. 

,je vermelden het feit hier dan ook minder als nnieuwsn, dan wel als aan
leiding tot onze. gelukwensen. Over dit eredoctoraat verheugen wij ons zeer, en 
we verhelen niet dat meer de eer dan het toctoraat ons ter harte gaat. 

Het Is niet onze taak te vertellen wat de Gentenaren leidde tot hun geste. 
\:Ie moeten dat uiteraard aan hen zelf overlaten. Toch willen we ons hier aan 
een prognose i:iagen. 

Professor Endt 1s enthousiasne voor de kernfysica zullen zij ongetwtjfeld 
ook daaruit afleiden dat hij niettegenstaande sneeuw en ijs, ondanks de benzine
stakingen en in weerwil van de toestand van het wegennet van onze Zuiderburen, 
toch kans heeft gezien deze winter te Gent een serie gast-colleges tot een goed 
einde te brengen. 

Er is ■eer, ■aar dat kunt U op 4 oktober In Vlaanderen gaan horen; reser
veer dio dag. U hebt dan tevens de kans Professër.Enctt ee~s aao de andere kant 
van de tafel te zien zitten. 
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Omslagontwerp van Fyl akra. 

tn verband met de toevloed van ide~ën en nieuwe ontwerpen, die ons bereikten 
na aanl ei ding van onze prijsvraag voor een nl euwe omslag voor ons all er 
1)1 a~ra, hebben wij het volgende besloten: 

1e Een extra administratieve kracht aan te stellen, die belast wordt met zifting 
en kl ass i fi kat ie van in gezonden ontwerpen. ( Deze kracht heeft een voorl op· . 
.12.nsle1lings b r71ijn van 1 jaar, desgewenst te verlengen). · 

2e Het oude, vertrouwde omslag (nog) tot de zomervacantie te handha~en (in 
enigszins ge\1/Î j zi gd .r :naat ). · 

Je U all en op te roepen het inzenden van onherp-oms 1 agen te m·at i g'en en 
alleen élo ontwerpen, die duidelijk aan de" hoogste eisen ·voido·en, onder onze 
aandacht te brengen. U kunt inzenden tot medl o mei 1965. 

U wijsheid, vernuft en criginatitait toewensend, verblijven wij, 
r 

Hoogachtend, 

de Redactie. 

Aantal vacant i edagen, 

In het introductieboekje van de Rijksuniversiteit, dat aan alle medewerkers on-
1 angs is toegezonden, is de opgave van het aantal vacanti e-dagen lrij een ~epaal de 
salaris-hoogte verouderd. 'Ik verwijs U voor de juiste opgave naar de Sol a1re Re
flexen· vari januari 1965 en tevens naar al gemene mededeling nr. 2. 

Vacatures. . 

Sol 1 i citanten voor de vol gen de vacatures worden gaarne verwach_t: 
- techn. ass. bij de werkgroep vaste stof; 
- telefoniste; 
- schoonmaakster. 

s. 
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81 ijde_gebeurtenissen 

5 februari 19€5: 

PERSO N,\ L 

Monique Ingrid Th6r~se, dochter van 
de heer en mevrouw Vel d-Ben~i-k. · 

Nieuwe Staf- en Personeelsleden 

" 

De heer J.\/. Hageman is op 15 januari 1965 als technisch as ·; istent in dienst getre
den bij de werkgroep KV. 

1 r. ;,.J. H. Mante is per 1 februari 1965 als meuewerker van de werkgroep Vaste Stof 
in dienst getreden. 

i,1ej. R.fA. Tersteeg is per 11 f ebruari 1965 als schot,nmaakster van het Fysisch Labo
ratorium aangesteld. 

Vertrokken Staf- en Personeelsleden 

Drs. Th. Hey {~adtobiofyslca,) heeft met ingany van 1 januari 196::i het laboratorium 
verlaten. · · ' · 

Mej. E. Dek~er heeft per 1 februari 1965 vntslag genomen als student-assistente. 

rfoj. H. de Nijs heeft op 9 februari 1965 het laboratorium als schoonmaakster ver-
1 aten. · · 

De heer J.\I. Sanders heeft met ingang van 15 februari 1965 ontslag genomen als 
assistent bij het practicum bijvak natuurkunde. 

Dr. ~- Noordergraaf verliet 26 februari 1965 het laboratorium. De HQer Noordergraaf 
heeft een professoraat aanvadrd aan de University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa. 

~, il i tai re Di ens t 

De heer E.J.J.G. tt. v.d. Heyde is op 1 februari 1965 in militaire dienst gegaan. 

De heer Drs • ... M.J. van Hout,' ass istent bi{ het Hoofdvak Practicum natuurkunde hooft 
zijn dienstplicht vervuld, maar gaJt met Ingang van 1 maart 1965 n ... ar Philips. 

Mutaties 

Dr. Tj. Hollander heeft met ingang van 1 ja.nuari 1965 mede del eiding van het 
prcpaedeutisch practicum op zich genomen. 

De heer \ll. Smit zal - in tegenstelling t ot hetgeen in Fylakra 9(1965)5 staat - ' 
op 1 april 1965 in dienst treden bij de werkgroep KV. -
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Na• Kandidaten. 

~.T. Biewinga 
H. Hoogendoorn 
M.J.J.M. Vola, 

Doet oraal examens 

Hooft Graafl andstraat 1171 Utrecht. 
Bijl evel dstraat 11, Utrecht. 
Justus van Effenstraat 20, 'Utrecht. 

15-2-1 965 C. 11lderliesten. 
G. van Dijk. 
.W.i,. Schmitz. 

Dankbet ui gin gen 

DIVERSEN 

De heer en mevrouw Steenbergen- Bosma danken de Personeelsvereniging voor het ge
sche k dat zij ter gelegenheid van hun 2~-jarig huwel iJksfeest mochten ontvangen; 

De heer en mevrouw van Schaaik-Klumperbeek zeggen eveneens dank voor het cadeau 
dat tij bij hun huwel"i j k van de Personeel svereni ging mochten ontvangen. · 

De heer en mevrouw Buys-Hóenson waren ook zeer verheugd over het geschenk van ·de · 
Personeelsvereniging dat ziJ bij gelegenheid van hun huwelijk mochten ontvangen'. 

sz 

L ézi rigen 

Maandag 8 maart a.s. zal drs. J.J. Groen een voordracht houden, getiteld: 
ffDe hedendaagse opvatting van de hoorfuncti e•. 

Dr. B.· Visser zal maandag 15 maart a.s. spreken over: 
1Humor, relativiteits theorie van de geestn. 

Beide ]~zingen vangen aan om 2û,OO uur in de grote collegezaal van het Fysisch 
Laboratori urn. 
Belangstel lenden zijn van harte well<o111. 

Excursie 

De grote buitenlandse excursie za-1 van 24 april tot 5 mei gehóuden worden. 
Dit jaar wordt een bezoek geqracht aan Scandinavië (o.a. Noors-Nederlandse reactor-
cent rum te Kj ae 11 er, Noorwegen). · · · 

De kosten zullen• fl. 175.-- bedragen. 
Na afloop :van- Öe l°ëzing van 'Drs. J.J. Groen wordt een int ekenlijst ep het publikati e
bord in het Fysisch· Laboratorium gèhangen. 

Installatie 200e 1 id 
M.H. 

Sinds de oprichting. .van s2 in 1928 heeft.dil vereniging vele hoogtepunten meegemaakt. 
Uit de voor-o~rl ógse peri ode nó~m ik ~~ .. 6ó~tfocht. naát Texel: 

2 Na de oorlog vormden lustra en excursies nieuwe l 1chtµunten 1n S 1s bestaan. 
In de làatste tien jaren is het ledental voortdurend gestegen, madr het heeft t ot 
26 januari 1961 mêieten· duren t ot het ZOCJ-e lid, Branko Bosnjakovié uit Joegoslavië, 

· na een i mprovi sat ie in het Nederîands; kon worden geinstal I eerd •. hee zakken r: n 
ieder 100 centen zullen nem hier nog wel aan herinneren. 
Mo ge het bereiken fan deze mijlpaal de vereniging de kracht geven tot een .groot 
enthousiasme voor de komende evenementen en wel speciaal voor de grote excursie 
naar Scandinavië 'van 24 apri l t/m 5 mei. . 

R.J. de 11. 

P E R S O N E E L S ·- V E R. E. N. 1 6 1 N G 

Op vrij dag 1 Z. febr. heeft de jaarvergadering 1964 van de Personeel s-Vereni ging van 
het Fysisch Laboratorium plaats gevonden. 
Op dèze vergadering is o.a. de samenstelling van het bestuur uaar voren gekomen. 
De .onder] i nge taakverdeling ls in de bestuursvergadering van 22 febr. als volgt 
geregeld: 

8. van Zijl 
J.H. Jasperse 
A.J. Schimmel 
Th. Gerri ts 

Voorzitter 
Vi se voorzitter 
1 e Secretaris 
2e Secretaris 

~.M. van Doorn Penningmeester, 
.waarvan de Heren Jasperse en Gerrits bij acclamatie als nieuwe leden zijn aanvaard. 

Meerdere punten zijn naar voren gekomen waarover het bestuur zich gaarne nog nader 
wi 1 beraden. 

/.,.J. s. 



Te c h n i s c he Qe s pre k ken • . 

Excursie van T.G. naar Delft op vrijdag 19 februari 1965. 

r.G. werd in het gebouw van de Technisch Natuurkunde· verwelkomd door de direc
teur Dr.lr. W. Kèk, die een overzicht gaf van de geografische situatie van de 
Technische Hogeschool in en buiten het centrum van Delft. Buiten de stadskern 
is een Universiieits.centrum gesticht om aan alle afdelingen (te vergelijken met 
faculteiten) van de T.H. de nodige ruimte te verschaffen. Voor nutrechtn dus welbe
kende geluiden. Van de gebouwen die er reed, zijn neergezet is Technische ~atuurkunde 
~~ . 

Het waa daarom voor T. 6. interessant om te zien hoe dáár verschil 1 ende problemen 
zijn opgelost, die zich ook hier bij de nieuwbouw en de inrichting van de gebouwen 
voordoen. . 

De heer P.v.d. Zee die bij deze zaken betrokken is, gaf o.a. enige cijfers
3
van 

het gebouw, waaronder: het gewicht van 90,000 ton, bij een inhoud van 36.971 m ; en 
een totale 1 eng-te van de gangen in het gebouw van 3 km. 

De elektrische leidingen ter lengte van 120 km. werden in metalen buis gelegd om 
strooi vel den te beperken. 

Jr. Straatman gaf een toelichting op de akoestische ruimten· die in vleugel D ge
bouwd zijn. Om contactgeluid te weren staan deze ruimten op een aparte fundatie met 
tussengevµegde rubberJtripµen onder de steunen. 

De rondl ei di n9 vond plaats met drie groepen, o.l.v. de heren Dr. l r. w. kok, 
Dr. Ir. F.\W. Klaarenbeek en P.v.d. Zee. 

Van de technische afdelingen -ondergebràchY in 1 vl ea·gel, werden de instrument
makerij, de gl asbl azari j en de el ektroni scha werkplaatsen bekeken. 

Ook werd een experimenteerruimte getoond, voorzien van twee vertikale kaberschach
ten,(1 natte en 1 droge). Door plaatsing van wandcontactdozen in de zoldering (met 

· ttaxperimerttaerspanni rigft) kan ook eon vrij staande werktafef van Spahni ~9 voorzien 
worden. 

Houten latten langs de wanden geven de oiogel ij khei d om er' panel en tussen te 
schuiven. De akoestische ruimten bestaan uit~ kamers 2 àan 2 naast en boven elkaar. 
onderling (akoestisch) geïsoleerd en worden benut om contactgeluid van wanden en 
vloeren te bepalen, benevens absorptiecoëfficiënten van materialen. 

De "dode" kamer is een betonnen ruimte met inwendige matán van 10x10x10 m. Hier1an 
blijft Bx8x8 m. over door het aanbrengen van 1 meter lange schuimplattic wiggen. Een 
horizontaal gespannen stalen l oopnet maakt het betreden van de ruimte en het bouwen 
van meeto:psteHirigen mogelijk. 

De excursie werd besloten met een lunch, aangeboden door de gastheren, en rondde 
het geheel op een zeer smakelijke wijze af, 

Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan de Nederlandse Instrumenten en "Nonius•. 
Deze fabriek bestaat ongeveer 16 jaar, heeft • 150 werknemers en legt zich vooral toe op 

.. de· fabri kage van \ aboratori um apparatuur in '3-;ri es van 15 tot 50 stuks. 
Hiertoe is 1 barak ingericht als instrumentmakerij, draaierij en lasseri;, terwijl 

in nevenvertrakken gal v. bewerkingen plaatsvinden, ~venals het matteren van me
tal en met glas korrels. Ook worden er: lenzen geslepen. Opmerk~l ijk is de apparatuur 
voor vonkverspanni ng; een wel is.waar langdurige, maar ui"terst nauwkeurige bewerki ngs
vorm voor doeleinden die niet of moeilijk met fraisbanken te realiseren zijn. Bij vel e 
bewerkingen hoodt men toleranties aan van enige ,, en daardoor kan men zich meten met 
de beste buitenlandse fabrieken. 

In een andere barak vindt men o.a. de "schetsenwerkplaats", ,aar aan de hand van 
mallen soms ingawikkel de constructies worden gemaakt. Deze constructies .staan vrijwel 
niet op hkeni ng en vereisen sats 1 angduri ge handbewer.Jd ng. Enkele mensen werkten bij v. 
al 2- maanden aan een model van een "ejecteur" bestemd voor het Nederlandse Lucht- en 
Ruimtevaart Laboratorium. 

Aan da opleiding wordt vaal aandacht besteed, zoals de heet Verhagen, bedrijfs
] eider, vertel d-e. Hiervoor is ean bedrijfsschool in een der barakken te vi.nden, met 
een opleiding voor Bemetel- dip] oma." 

De afdeling El ectronica bestaat bij "Nonius• uit een werkplaats en een ontwikke
lingsafdeling. ,Zeer -in-teressant was een bodemtemperatuurmeter, die behalve de 
thermistor, ook een geminiaturisaerde transistor (print) schakeling bevatte om de 
eveneens ingebouwde recorder t~ sturen. De recorder Is een eigen ontwikkeling. 

hndare elektronische apparatuur was bestemd voor de vliegtuig industrie, en voor 
onderzoek van het diëlektrische -11ateri aal van signaal kabels. 

De totaal indruk van dit bedrijf is dat er hier met moderne ~iddelen een grote 
verscheidenheid van nauwkeurige apparaten vervaardigd -wordt, -..aarop nien, terecht, 
trots mag zijn. 

T.b. keerde, verzadigd met indrukken en koffie, huiswaarts en het bestuur hoopt 
dat er naast de leerzame ervaringen ook da nodige contacten gelegd zijn, die de 
techniat kunnen helpen bij het oplossen van hun problemen. 

UIT DE WERKPLAi..TS. 

Het constructie-bureau (tekenkamer). Kamer 108. 

namens het bestuur 
T. 01 Arnoud, sekr. 

In het midden van ons sous-terrain is een inham waarin zich een deur bevindt. 
Na het openen van deze deur overziet U een ruimte met een ~oerops.,ervlak van 
28 m2; deze vl oer (tegeltjes) wordt met 23 m2 in beslag genomen door kasten, 
tekenborden en vi er personen. 
Wat doen zij daar 7 
Zo op het eerste gezicht 1 ijnen trekken op doorzichtig papier, maar deze lijnen 
hebben een doel want ze vormen tesamen een apparaat (op papier) dat later door 



de werkplaats in werkelijkheid gemaakt zal worden. 
Hoe komen wij tot het bouwwerk van óeze lijnen 7 
Onze opdrachtgever(s) zul I en ons d.m.v. een schets en persoon! ijk gesprek dui de-
1 ijk moeten maken wat voor apparaat er gemaakt moet worden, en wat dan wèl, of 
wat het niet moet doen. 
\llij, van .onze kant, willen. dan graag weten: . 
1 e). Wordt. dit apparaat een korte of 1 ange tl j d gebruikt; 
2e) l s er een kans voor meerdere exemp 1 aren; 
3e) Mag dit materiaal zijn {meestal moet het. dàt matariaal zijn); 
4e) Wat moet de nauwkeurigheid zijn; 
enz. 
Het antwoord op· deze vragen geeft ons een steun hoe wij de verschillende onder-
del en moeten construeren. . , 
;/ij gaan dan eerst een "opzeP (uitgebreide schets } maken en vragen de ,opdracht
gever{s) of dit aan de gestelde eisen voldoet. Zo ja, dan, gaan'wij detailleren, 
(bij negatief antwoord beginnen we opnieuw), d.w.z. elk onderdeel met maten· 
passingen enz. op transparant papier (calques) tekenen. De onderdelen voegen we 
samen op één calque om een overzicht te krijgen hoe de onderdelen samengevoegd 
moeten worden en eim een indruk te krijgen van de werking, van het apparaat. 
Dan worden de tekeningen besproken met de opdrachtgever(~), en bij goedkeuring 
{schriftelijk} wurden de calques in 3-voud afgedrukt op retocé-papi er. De calques 
worden op volgorde van tekeningnummer opgeborgen. 
Van deze afdrukken (tekeningen) gaat êên stel naar de werkplaats, het tweede 
naar de bedrijfs] ei ding, en het derde bergen wij ov in aen·controleerbaar 
schaduwarchief. 
,m men bij de T.D • . een reeds eerder gemaakt ap!Jaraat of gedeelte ervan, best el -
len, dan is het voor de tekenkamer van belang te weten: 

1e} tekeningnummer, 
2e} eer,te ·opdrachtgevè~ 
3e) naam apparaat; 
4e} werkgroe!J waar het voor gemaakt is, 
Se) datum gereéd komen tekening of apparaat. 

Het zal voc..r U moei1 ijk zijn al deze punten te achterhalen. maar één van de ti jf 
is al een grote steun bij het opzoeken ván de tekening. 

Dit is zo de al gemene gang van zaken in de tekenkamer, · en voor advies -in welke 
vor.m ook-, b.ent U alti Jd wel kom. 

A.J.S. 

- ?l -
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UIT ELECTRONIC11 

Over voeding •••.••• 
♦ 

Vrijwel alle werkgroepen gebruiken op 1t ogenblik getransistoriseerde apparatuur. 
Voor de velen die zelf bouwen m~ken wij all erlei soorten voedingen. Een bloemlezing: 

variabele: 0 - 30 V 0,3 A 
0 - 30 V 1 /.. 
0 - 30 V 2 A met moei te 

vaste: 6, 3 V 1 A 
6,3 V 3 A zgn. kunstaccu1s, .soms met hoo~p. isol. 
3 - 8 V 3 A zgn. bandl ampvoedi ngen, idem 
4 eri 1.2 V stabiliteit 10-4 of 10-5 voor compensatoren 
10 V 1 A vervanger v.h. 10 V net op practica 
• of - 6, ·12.18,24, V 0,5 A (ontw. KS} 

. • of - 6 V 0,15 A voor kleine opstellingen 
2 x 12 V separaat 0,5 h .voor grotere 

terwijl Kernfys. Eiectr.onica een ware reus gefabriceerd heeft op basis van een 
1 KO-idee. van • en - 6, 12, 18. en 24 V Sk. 

Gaarbe wi.11 en wij in na vol ging van Euratom propageren. dat zoveel mogel ijk appara-
ten worden ontworpen voor• en/of - 6, 12, 18, en 24 V. 

Veel al zul 1 en de onherpen een symmetrische voeding vragen, ·bijv; • en - 6 of 
12 V etc. . 

Wij tracht en op I t ogenbt-i k -een zo universeel ~m<>gel ij ke··-voedi ng in twee ui tvoeri o
gen te bol!wen: • en - 6 en 12 V, en • er. - 18 en 24 Y, ,aa·rsc!lijnl ijk ca, 0. 7 A. 

wat de voedings-keuze betreft in het ontwerp van apparaten: natuurlijk zullen ve
l en tets uit een boek of tijdschrift nabouwen, met gesuggereerde spanningen. ~eest
al zal. een nabijkomende standaardspal'\ning zonder meer of met slechts kleine w!j-
zi gingen gebruikt kunnen worden. 

Brj een nieuw onherp is _het wense) ijk te bedenken wat er precies gevraagd wordt. 
L.f. schakelingen, die geen energie behoeven te leveren (bijv. alleen een meter), 
kunnen vrijwel altijd op 6 V lopen. Schakeltechnisch is ·dan meestal • en - 6 V 
eenvoudiger. 

Snel Ie; d.i. laagohmige, en vermogensapparaten eisen evenredig hogere spanningen. 
24 V moet' een practische grens zijn, 30 Vof meer duidt gewoonlijk op overbelasting 
van een te kl efoe transistor. 

Neem dus geen 1,~ of 3 V, 4,5 qf 9 V (uit de amusementssector!), dit zou later 
flexiblliteït in Uw opstel1ing kosten. · 

Nog een wenk: de 191 frames met de 10 module-kastjes hebben een balk met 12-pol ige 
pluggen aan de achterzijde. Krachtens tekening E 1092 (afdrukken beschikbaar!) zijn 
deze contacten verkaveld voor genoemde 8 spanningen, nul en aarde, In een frame 
waar •van alles" in kan komen, houde men zich hier zorgvuldig aan. Pers~ niet 

- 75 -
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yebruikte leidin?~n zijn natuu~l j k altijd vri j voor iedere doorverbindi ng. Op 
voor- ?n ach terzl]de van het frame geve 11en de 11voedingstoestand" van het frame 
aan, hi ert oe gobruikon wij etalage-rail. Dit voorkomt ongelukken. 

In fr~11 e~ waar Mn moetapparaten-coaplex in blijft wonen is men natuurlijk 
?eheel vriJ, evenals wat betraft de vcodingsspanning in a~parat~ur-~aar de voedi 
intern is (en bli jft ). · ng 

~ieuws van El ectronica. 

tlo kwartsklok: 
frequonti ef uut ca. • 4,5.10-9 per 27-1-;65 
drift : kl ei ner dan z. 10-11 per dag. 

G. J. K. 

voor dit kalenderjaar is de practische frequentie evenals vurig jaar 
150.1 tr10 lager dan de theore-tlsche frequenti -e vol gons E. T. 

E~n zeer hoo goh mi ge stroombron 11erd ontwikk eld, ai e gebruikt ·kan worden als ;;l eet ro
n1 sche dum11y voor 11assasp·ectrometer, i onenbrorr, i oni sati ernanometer en dergelijke 

Stroombereik • en - 2,5.1Q-8 tot ca. 5. 10-H,,.- - • 
Effect ieve inw. weerstand resp. 1011 t ot 1014 Ohm. 
Maximum ui tgangsspann ing+ en - 50 V. . .. 

De stromen zijn gehei!l moduleerbaar tot ca. 300 Hz sinus of 100 Hz bi ok. 

1 nl I ch_ti ogen: . _H. D. _El evel°d. 

u T D E ilERKGROEPEN 

Oe afdel ing Di dactÎ.ek. -------------------
· Natuurku~de k~n men op all erl ei gebied gebrul ken·: voor betere tel cscopen, kunst

st offen, voed1ng~m1dde!en, ~ampen, commcnicatie, enz. Yen kan haar ook gebruiken 
voor ?e mensv~r~1n9 •. Dit georuik van de natuurkunde behoórt tet d-a terreinen die men 
~andu1 dt met d1 dacti ek der natuurkunde II of "Pädagogi _sche Di mens ion dor Phys ik" f 
1 ets dat er tuss en in ligt. · 0 

De afuel ing Didactiek van het Natuurkundig Laboratorium heeft ten doel de 1tid
del en van ,natuurkund.i ge on t achni sche aard te onJerzoeken, dl e de l earl i ngen met de 
ndtuu:kunae vertrL1uwd moeten maken, dus o.a. de toesteli en voor dellonstrati a en 
lee rlingenp roeven en de vaste inrichting van hot natuurkunde lokaal 

1 n dit- be 9i n stadium beperken wij ons tot de n·at uurkunC:e bij h;t VHMO. 
Oi:,k moet de afdeling groeien in haar onderwijsta.ak, namei"ijk- de a.s. 1 eraar 
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bekend te maken met de verschillende 1iddelen, zodat hij niet door onbekendheid 
zich 11aar voegt in de sleurgang van de traditi onele uitrusting. Op den duur moet de 
afdeli ng over een "tnstrumentotheek• vo or het onderwijs beschikken, d.i. een verza-
meling van toestellen, films, enz. , zodat de (toekomstige) docent beproeven kan wel ke 
middel en hij voor zijn onderwijs het geschiktst vindt. 

Tot nu t oe is het werk in de afdeling gedaan door candidaten die de pedagogiek a~ 
didakti ek der natuurkunde als bijvak voor hun doctoraal examen kozen. Zij vonden er
~ens in het laboratorium een plaats voor hun opstel 1 ing. Ook leraren namen wel een on
derzoek ter hand. Men kan dit ·werk als van incidentele betekenis beschouwer., maar er 
is cr·rnri ng door opgedaan voor de verdere uitbouw van de afdeling, 

Van -de kl e: nere onderzoekinyen die- hop el ijk wel dra in een ui tdraagbaar stadi..:r.i komen 
noe:a ik : 
::i. De onderwijskundige bruikbaarheid ·va-n de verschill ende t oestellen voor demonstr"ati e 
v&~ de experimenten van Franck en Hertz (Drs. Hendrikx en Drs. Zandstra); 
b. De elektrostatische proeven met klassieke en moderne apparatuur (Drs. Steller; 
Drs. Vervoordel donk); 
c. De afleiding van moleculaire afmetingen uit de spreiding van olie op water als 
school proef (·Drs. Paul i des ). 

Sinds september 196 4- heeft de afdeling eigen ruimte aan de leids eweg. Nu er gel ei
drl ijk meer mogel ij kheden komen zal het aantal onderzoekingen toene111en, Op den duur 
zal een vaste kern medewerkers als staf aan de afdeling verbonden moeten zijn om on
derz oekingen van grot ere omvang te leiden en uit te voeren. lhans zijn er twee mede
werkers voor een gedeeltel ij ke weektaak. 
· Drs. J. Ph. Steller gaat de effi ei ency na van l eerl I ngeno-.-oevcn bij het VHMO. Zfj n 

resultaten zullen ~innenkort gepubl fceerd worden 
Op verzoek van het Minist erie van "OK\il onderzoeken wij de mogel ljkheid van een 

r-öntgenbu is,· die bij het natuurkundeonderwijs gebruikt ma~ •vorden; thans zijn met het 
cog op het stralingsgevaar alle proeven met ioniserende stPal en bij het onderwijs verbo
den. Met dit onderzoek houdt Drs. Il. Y. Zands trat zich bez i 9. 

Het lijkt merkwaardig dat, terwijl voor all erl ei soorten van gebruik soderne rönt
gentoestell en bestaan, deze voor de school natuurkunde ontbrek€n. Toch is dit viel t e 
begrijpen: schooltoestell en komen nooit voor massaproducti e in aanmerking. t.l s een 
school eenmaal een apparaat heeft aangeschaft, zal zij hiervoor in geen 25 jaar meer 
aan de markt komen. Daardoor 1 oont het voor de grote industriet!n ni et een schoolappa
raat te ontwerpen dat: 
1 e past in het schoolbudget- deze voorwaarde verhl ndert het verhaal van de ontwl kke-
1 i ngskosten op de afnemers; 

Ze do orz l chti g is of doorzicht i g te- maken is w or de 1 eerl i ngen; 
3e hanteerbaar is, ook voor"ondeskundige• le.~ren; 
4e bruikbaar is voor eeo reeks school proeven, dus een zekere uni versal itelt he 11fi; 
Se gevaarl oos is, zodat in het publ Wte terre In van het onderwijs aan de vol ks ge
z ondhe i dsdi ens t geen bizondere aanleiding tot Ingrijpen gegeven wordt. 



Zowel. In Engeland als in Duitsland zijn in de achterliggende jaren de pogingEJI 0111 

tot een geschikt, modern röntgentoestel voor school gebruik te komen, mislukt. In 
Duitsland overweegt thans das Minlsterium für wissenschaftliche forschung ean onder
wi jsfil m over rllntgenst ral en en de proeven ermee samen te stellen als vervang! ngs
mi ddel voor de .ierkel ij ke demonstraties. 

Bij-de uitbD~w van de afdeling dient de prioriteit gegeven tG worden aan de experi-
11entele introductie van de atoom- en kernfysica in Je school natuurkunde. Thans worden 
deze onderwerpen vrij wel all een verbaal, j ournal istjsch behandeld. "an de Nederlandse 
scholen worden op dit gebied than~ uitsluitend Duitse t oestellen aangeboden, welke 
toastellen zowel te duur als te ingewikkeld zijn. In de Verenigde Staten is het werk 
van de Physical Science Study Committee en van verwante groepen o.a. gericht op het 
ontwerpen van eenvoudige toestellen en films. ~ok in Engeland bestaat hiervoor grote, 
gebundelde activiteit. 
Wij_ willen nagaan of de Engelse en Amerikaanse instrumenten voor het Neóerlandse 9n

derwijs bruikbaar of bruikbaar t e maken zijn. 
Man moet afstappen van het iedee dat een leraar áit zelf op zijn school wel kan o~der

zoeken, Juist voor dit onderzoek zijn apparaten en documentaties nodig, die een leraar 
niet tor beschikking heeft. De steun van een universitair 1 aboratorlum en werkplaats 
i.s hi ervçicr nodig. 

De transformatie van wetenschappelijko natuurkunde t ot school natuurkunde is nu veel 
.moeilijker.dan bijv. in 191p. Toen kon men volsta"n met vereenvoudiging der weten
schappelijke experimenten. en globalisering der theori ~ën. Vereenvoudiging bij de 
atomaire proeven en globalisering der coderne theorieën-houden echter juist de essen
tiële ~enmerken verborgen. H~t natuurkunde-ondarwi j s is hier eigenlijk· vastgelopen, 
Vermoede] ijk zal voor de uitweg uit de impasse een redical e verandering van de sr.hool
natuurkunde nodig zijn, misschien in de richting die ei~ .r;;eds· gef)oemde Physical 
Sci ence Study Commi ttee, gesteund door The Teaching Center van de M. 1, T., uitwerkt-, 

De afdeling Didac~iek van het Laborat~rium heeft tot taak deze ontwikkelingen t e be
studeren. 
Over del eerpsychol ogische kant heb ik niet gesproken, daar zij niet in de eerste 

plaats het d11el van ~eze laboratori..1mafdeling is. De onderzoek_ingen hi arol'Br geschie
den in samenwerking met het Didactisch lnstJtuut. Zo is in November 1964 e~n werkgroep 
van n;:ituurkundel eraren gestart om da ■ogel Ij kheden van geprogran.meerde instructies 
voor het natuurkunde-onderwijs na te gaan. . 
Vermoedelijk zullen uit dit onuerzoek ook suggesties van instrument&] e aard voort

ko:neq, die wel op het special e werkte~rain van onze afdeling ligyen. Ik hoop dat wij 
dan fn staat zullen blij ken ze uit te werken. 
Er bestaan nog vela wensen voor de afdeling, Maar daarover kunnen wij beter schrij

ven als zij dichter bij de realisering staan. 

Dr. R.L. Krans. 

- 28 -


