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FYLA KRA 

MEDEDEl I NGENCRGA"N VOOR HET FYSISCH L,BOR,i TORI Un! 

9e j .. ~rgang no. 3. 

Redactie: Prof.Or. J.B. Thomas, voorzitter. 
Dr. Tj. Hcl 1 ander, hiej. \l.,i.il1. Rutten, ".J. Schimmel, 
Drs. C.M. Schoonheim, In, F. Hll l enaar, B. van Zijl. 

1 april 1965. 

--------------------------------------------------------------------------

V"N lJE REO~KTI E 

Van een redaktle wordt terecht verwacht, dat hij alles doet om de interesse voor 
zijn uitgave te vergroten. Met die van Fylakra is het niet anders. iij trachten dit 
te doen op verschillende manieren. 

1 n de eerste plaats vragen wij om suggesties van de 1 ezers. Daarnaast zoeken wij 
naar methoden, die afwissel end zijn, en de lezer daardoor pakken. Zo dachten :wij, dat 
het ~oetl ·~as, af en toe eens iets te geven, dat de 1 ezer in spanning hrengt. Wel nu, 
hieronder ziet U een leeg, omlijnd gedeelte. Erin staat echter het beste ontwerp 
voor de ni eu·i11e ·omslag van Fyl akra, waarvoor wij een prijs hebben uit-geloofd. Legt U 
nu deze bladzij de cpengesl agen gedurende 30 seconJen in het vrieslichaam van een ijs
kast. Neem het daarna eruit, doch pas nadat het boekje weer is dichtgeslagen. Be111aar 
het gedurende 15 minuten In gesloten toestand bij kamertemperatuu·r. Daarna kunt U het 
openen en bekijken. Neem deze regels echter strikt in acht. Deze behandeling kan 
slechts éénmaal geschieden, 

De Redaktf e. 
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PERSO N nl A 

Blfjde_gebeurtenlssen 

26 december 1964: 
Monica, dochter van 

de hear en mevrouw Brands-Van Es. 

27 j anuarl _19~5: 
Carmen, dàchter van 

de heer en mevrouw Fraudenthal-Blöten. 

24 februari 19G5: 
Ellen, dochter van 

de heer en mevrouw Jansen- ~itkamp. 

Nieuwe Staf- en Pers oneal sleden 

15 maart 1965: 
Rená Hendrf k,' zoon van 

de haar en mevrouw Nelemaat-Dlrkzwayer. 

21 maart_1 ~65; 
"nnemarie, dochter van 

ae heer en mevrouw Van Eck-Bos. 

.28 maart 1965 : 
Josita Maria, docnter van 

de heer en mevrouw Verst~eg-de Groot. 

Mej. ,,,C. Versfelt is op 15 m"art 1965 als secretaresse bij het propaedeutlsch prak
tlkum in het Transitorium in dienst getreden. 

filej. \11,J. van den ,ikker is op 16 maart 1965 al s sch oonmaakster in het Transitorium 
haar werkzaamheden begonnen. 

De heer G.L. Bletterman treedt 1 april 1965 in dienst als technisch assl-stant bij 
de hulpwerkplaats. 

Mej. B.Ch.bt, Vernocy is per 1 april 1965 aangestel_d als sácretaresse btj het Beheer. 

Vertrokken Staf- en Person3elsleden 

Drs. t4 •• ~.A. Schmitz heeft met ingang van 1 april 1965 ontslag g(lnoinen als assistent. 

De heer J. Th.J. v.• t Padje zal eveneens het 1 abora tori um ver1 aten per 1 april 196S. 

litutatl es 

De ..stem,... die U gedurende da maand maart 1 s. m.i.ddags -: .!liet l!i.tzo.n.deri ng van woens
dag-en vrijdagmiddag ~oor de telefoon hoorde, behoort toe aan Mej. H. Gevers, studente 
in de Spaanse taal - en letterkunde aan de R. U. te Ut recht. 
Op woensdag- en vrijdagmiddag namen de dames 8itter en Van Bunnik da telefoondienst 
waar. 
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Na-Kandidaten 

F. lri. Beefti nk 
E.L. de Beer 
J. H. Diemer 
.•• G. H. Janssen 
.i. Otten 
~.P.A.G. Ottevanger 
E. van der Rijst 
J •• 1. lfaanders 

Doctoraal examens 

15-3-1 65 

Promoties 
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Bemuurde ·.~eerd 29 O.Z., Utrecht. 
Hyacintenlaan 83, Hl l versum, 
L. de Cel i gnystraat 13, Utrecht. 
'11.A. Vultcst raat 5, Utrecht. 
L I nnaeusl aan 23, Utrecht. 
Helvoirt se111eg 130, Vught. 
Ege1 anti erst raat 49, Utrecht. 
Groenewoudsedijk 9, Utrecht. 

R.J.L. lerou. 

18 maart 1965 was het 25 jaar gel eden dat Prof.Or. G,h,w, Rut gers promoveerde aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht cp een proefschrift getiteld; 
n1oniserend vennogen en drachtspreiding van Po "lpha-deeltjes 0• 

Promotor was: Prof.Or. L.S. Ornstein. 

30 maart 1965, 16.15 uur: 
P.J.11. Smul ders rp een proefschrift gotitel d: 
0tth ha-capture reactions in 20Ne, 24-~g and 28si. 
Promotcr: Prof. Dr. P.h1. Endt-. 

DIVERSEN 

De heer Bij voet bedankt hiermede de Personeel svereni ging voor het cadeau dat hij 
ter gelegenheid van zijn verloving mocht ontvangen. 

De heer Jansen is de Personeelsvereniging zeer erkentelijk voor het geschenk dat 
hij ■ntvi ng bij de geboorte van zijn dochter. 

Vergadering. 

vrij dag 9 april 1965: 1 nstal 1 ati e-vergaderi ng ,j- met na afloop vortoni ng van 
films over Denemarken en Noorwegen QO verdere mededelingen omtrent de buiten-
1 andse excursie. ;,ll e deel ne ers hieraan dienen aanwezig te zijn. 
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Voorlopig prog!8:!l'~a yan cie s2 

-excursi e naar Den.:mar_ls.en. en NOON C\iea. 

za 24 april W. 35 .Vertrek per Noord-llest-expresse naar Kope ;,~agsr. 

zo 25 april 
+ 11.00 ~ankomst Kopenha~en. 
-; 14. 00 Si gnt -seei ng ·tour door Kopenhag·en. 

rna 26 april 

di 

1/10 

do 

vr 

za 

zo 

zo 

ma 

di 

wc; 

de 

9.00-1 Z. 00 Be:z.oe!< aan de Tandem-v. d. Graaff-versnell er in ~i sii. 
14.00-16.00 Bezoek aan het 1 abcratorium van de Danish ~to:. ic Energy 

r'\:-.1>,;icn. 

27 9.èü-12.00 .~udi al Jgi sch Research lab. van Prof. Ewertsen. 
14. 00-17. 00 Bruöl & Kj aar. . . . z 
20. DO-••••• Parentasen, de zustervereniging van S in Kopenhagen. 

28 april 
14. 00-17. DO ,1merican Danish flticon. 

2~ april 
1 o. 00-12. 00 Instituut voor Theoretische Fysica: "lforditaa. 
14. 00-17. 00 Carl sberg-Brou-.ierij en. 

30 april 
10. 00-1 s. 00 Si ght-seei:ng tour door Noord..Seel and. 
17. Üü-18. 3J Ontvang,st door Nederl an<ls i,mbassadeur in Kopenhagen: 

Zijne Excel l anti e Dr. K. E. -v.d. i,\andel e. 

1 mei 16.00 Vertrek per l>oot naar Osl c. 

2 mei 7.00 /,ankoms t in Osl o. 

2 mei 14. 00 Sl ght-seei ng. 

3 mei 
9.00-12.00 Universiteit van Dsl o, 

14.00-17.00 Een Noorsè Industrie. 

4 mei tlederl ar,ds Noorse Reactor Centrum In Kjell er. 

5 mei 16,00 Vertrek per boot naar Kopenhagen. 

6 mei 9.00 Vertrek por trein uit Kopenhagen. 
22.00 /,ankomst in Utrecht. 
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PERSONEEL S-VER E~ 1 G IN G 
Fil mavond. 

Vrijdagavond 26 februari 1965 werd voor de eerste maal een fl1 m.avond gehouden 
waar korte filmpjes ·werden vertoond uit ei~en werk. Het eerste fl1 mpj e van de 
heer v.d. Korput was getiteld: nsinterklaas" en gaf de verschillende aspecten 
van het laboratoriumfeest 1964 weer. D'3 heer Kuperus liet zijn dochter een 
avontuurtje beleven in huis totdat het licht uitging {op de film). De heer Van 
Zijl toverde verschil] ende personeelsleden op het witte doek. De heer Van Rins
velt zette de kinderen op de kleurenfilm onder de titel "Patrick à sept et 
onze moisfl. Ook zagen wij nog een vc,gelkol onie van de heer Strasters en we 
gingen met hem mee naar Dubrovnik in Joegosl avlë. Na de pauze 1 iet Prof. Thc11as 
ons onder de titel 1Doorsnedè1 and• zi en wat Schotland voor een ruig 1 and is. 
Klaverjassen. 

Bij voldoende belangstelling c,rganisoren wij, volgens e,m o~de traditie, v66r 
Pasen een klaverjasavond met als prijzen: Eieren ! 
Datum: woensdag 14 april a.s. 
j,anvang: 20. 00 uur. 
Plaati: Kleine collegezaal. 
ïiiïäggel d: f. 1,- per persoon. 
1 ntroduc61 s zijn wel kom ! 
Inschrijven voor deelname tot en met maandag 12 aµril a.s. bij de heer 
,,.J. $chim,iel, kamgr 108, toestel: 43. 

Bestuur Pers.Ver, 

UIT ELECTkONIC·!:.. 

iH euws van El eet roni ca. 

De kwartsklok is op 4 ;aart j.1~ iets versteld en loopt sedertdien zonder 
meetbare gan gfout, d.w.z. de frequenti efout is mi naer dan s.10-10. 
De drift is minder dan Z. 10-11 per dag. 
Van bei de gegevens is de richting niet bepaal baar. 

Een n i euwa s ervi ce. 

Sinds kort hebben we da bes'chikki'ng over een nieuwe, getranslstoriseerde 
timer-scal ar, waarmee o,a. zeer nauwkeurig (soms tot ca. 8 cijfers !) frequenties 
kunnen worden gemet en. 

Geînteresseerden kunnen nu bijv. hun toongeneratoren en meetzenders tot 40 MHz 
absoluut laten ijken, stabiliteit laten cöntrolaren, enz. 

- 5 -
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WILT U GRIEKS TYPEN 7 

In natuurkundige publikaties en verslagen·wrrdt, behalve van gewone hoofdletters 
en kleine 1 etters, veel gebrul k gemaakt van Gr! ekse 1 etters en voorts van allerlei 
wiskundige symbolen. De normale gang van zaken bij het typen van zo'n verhaal was, 
dat die afwijkende letters en symbolen achteraf met de hand ingevuld 1//erden, want 
een gewone schrijfmachine is daar niet veelzijdig genoeg voor. De beuaren zijn dui
delijk: met de hand schrijven op transparant papier is niet erg gemakkelijk en op 
stencil is het bepaald moeilijk; bovendien hebben sommige auteurs reeds op gewoon 
papier een slordig handschrift. ile voel den 'i~: al jarenlang behoefte aan een schr!Jf
machi ne met veel meer mogelijkheden dan het gewooe type, dat uiteraard ontworpen is 
voor kantoorwerk en niet voor natuurkundige publ i kati es. Er bestonden wel dergelijke 
machines, maar dia waren bijzonder duur (v~él meer dan het dubbele van de prijs van 
een gewone schrijfmachine) en niet heel gemakkelijk in het gebruik. De Pressa Tra
jectina heeft zo1n machina gekocht, reeds geruime tijd geleden, en _daar zijn tal rijke 
standaarddictaten mue getypt. Het Fysisch Laboratorium heeft zich deze uitgave r.óoit 
veroorloofd, en 'Me zouden nog steeds zit ten lettertjes tekenen zoals de klooster
lingen van wel eer, ware het niet dat op de schrijfmachines-markt een nieuw soort 
machine verschenen is me~ voldoende veelzijdigheid en toch dragelijke pijs. Sinds 
kort bezit het l aborat ori urn twee van deze apparaten. type IBM. 72. 

Het zijn elektrische schri Jfmachi nes, waarbij de letters niet rp h.:mertj es zi Hen 
maar verspreid over een bolletje, dat bij elke aanslag heel snel zo verdraait dat 
juist de gekoztln letter op ·het pap! er komt. Het bd i etje met de gewone letters kan 
met een paar handbewegingen vervangen worden door een met Griekse letters plus wis
kundige symbolen. Hopelijk krijgen we binnenkort ~ok nog een bolletje met cursieve 
letters. Het typenzonder verwisselîng van bolletje gaat minstens even vlug als op 
een gewone machine; het bolletje beweegt daarbij sneller dan het oog kan vol gen. 

Kortom, de machine is een bezienswaardigheid. Niettemin is denkbaar, en zelfs 
vrij waarschijnlijk, dat de blikken van een heschouwer na enige tijd afgl ljden van 
de machine naar de persoon die er achter zit. Hrnni soit qui mal y pense. Het werk 
wordt gedaan door de persoon plus de machine. Maar, een persoon zonder machine kan 
nog steeds véél, en een machine zonder persoon kan niets; kennel ijk is de persoon de 
belangrijkste van de twee. Volgens deze redenering zou het dus zelfs misplaatst zijn, 
alleen naar de machine te kijken. z~nder redenering 66k. 

Vol l edi ghei dshal ve volgt hier een overzicht van de thans beschikbare letters en 
symbolen. Sommige der figuurtjes zl j n bedoeld om boven el kaar getypt te worden en 
al dus samen Mn teken (bijvoorbeeld een groot integraal teken) te vormen. 
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:Ie wens en de betrokken dames ge 1 uk met de goade apparatuur, waarover zij de 
beschikking heboen gekregen. ,,ij Zijn erkentelijk voor de moeite·die ze zich ge
geven hebuen cm snel vertrouwd te raken met de apparatuur. Er zijn in de kcrte 
tijd reeds talrijke vellen gewoon papier, transparant ~api er en stencil betypt 
volgens het nt euwe systee111. -~e hopen dat dit het begin is van een i ange peri ode 
van nuttige produktiviteit. 

J.11. Smit. 

~ a n w i n s t e n v a n d e B i b l i o t h e e k • 
( i n c 1. F .0. M. e n D i d a k t t e k) . . 

McKenzie, k.E.E. 

Fox, J. (ed.) 

Farl ey, F.J. 111 . 

Proceedi n gs 

01Dwyer, J.J. 

A second course c,f heat, 196 3. 
Dl d. 149. 

Proce:idlngs of the symposium on optical masers, 1963. 
Fu 15. 

El ements of pul se ei rcui ts, 1964. 
. Pe 26/27. 

of the 1962 Tihany symposium. Radiation chemistry. 
Ed!ted by J. ücb6, 19ç4. 
H 1U1. 

The theory of diel ectric breakdown of solids. 
Vs. - 1 -



Gol I daniki i , V. 1. 

$1Rith, R.... ( ed. ) 

Tol ansky, S. 

Kchnstamm, Ph. 
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The tilllssbauer effect and its appllcations in chemisfry, 
1964. Vs. 

Semlcor.ductors; Proceedfn.gs of the international School of 
Physics "Enrico Fermi 1, Course 22, 1963. 
Vs. 

Optica] il lusicns, 1964. 
Did. 150. 

Keur uit het didactisch werk, 1952. 
38222. 

P,krowski, h.~ •• and B.S. Sworykin. 

Hal l , D~ "• (ed. ) 

Kittel, C. 

Rost>:iberg, H. ~. 

Physikal i scher Schülar übungen in glei cher Front; ei n 
Handbuch für L ehrer, 1960. üi d. 154. 

International revie11 cf connectlve tissue research, 
Vol. 2, 1964, R 89-2. 

Quantum theory of sol i ds, 1963, VS. 

Low temperature soli d stah physi es; some sel ected 
topics, 1963, VS. 

Yutsis, :,.P., L.B. levinson and V.V. Vanagas. 
The mathemati cal app~ratus ~f an gul ar momentum, 1962. 
45357. 

Bleuler, E., and R.O. Haxby. 
ijethods of experi mental physi "• Vol. 2. 
8 ectroolc m~h~s, 100~ 
45971. 

Brunnee, C., und H. Voshage. 
llassenspektrClfflet ri e, 1964. 
4-5972. 

Corl i ss, C. H. , and ~- R. Bozman. 
Experiment al trans, tl on probabfl itt es for spectral 
1 i nes d seventy el B1J1ents, 1962. 

- 8 - 46089. 

. Maartens, J.L., en M,H.L. Beltman, leds. ). 
·;ietten, besluiten en beschiktdngen betreffenûe het voor
bereidend hoger- en ml ddel baar onderwlj s. 21ste druk, 164. 
Did. 151. 

Luke, Y.l., lntegrals r1f Bessel functicns, 1962. · 
2/12 550 • 

Bergmann, L., und Schaefer, C.L. 

Horst, H.L. van der, 

Kl yarfèl' d, B. N. (ed.) 

cDani el, E. W.; 

L~hrbuch der Experimental phys ik; Band 11, El ektrizitäts-
1 ehr, 1961. 
f030 K. 

Gas- discharge tubes, 19f4. 
6299 T. 

lnvestigations into electrical dis,~arges In gases, 164. 
6373. 

Col 1 i sl on , phenemena in I ani zed gases, 1964. 
6374. 

lnteractlon of radiation with sol Ids. The 

Mee; C. D., 

Ptoceedings of the Internati onal summer school on sol id 
state phys i es; held at M.ol, Bel gi um, i.ugust 1963. 
by R. Strumane, J. /olihoul, R. Gevers, a.~. (eds.) 

The physi es of ma9I1etfc recording, 1964. 
6504. 

Commi ssi on internationale de l1 ~cl ai rage. 
.. 

Can dl pr, C., 

Compte rendu; quinzl~me ~esslon; 
Vi enne j ui n 1963. Vol. i-./0. 
8099 H. 

Atomie spectra and the vector model; 2nd ed. 1964. 
8195. 

Greene, E.F. and Tnennfei, J.P., 
Che ml sal rea,t 1 ,ns f n shock waves, 1964. 
8505. 
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Grepen uit de nieuw aangeschafte apparatuur (tijdvak 1~9 t/m 31/12-164). 
... .. ~ 4 --

Ferranti fl itsbuizen, type Cl. 63 (2 stuls) 
Phil bri ck Operationele Versterkers { 8 stuks) 
Junghans Stopkl ok {diam. 21 cm) 
Ji s:.; el sp. mi era voltmeter (BVi~j 0, 1 - 800 idHz 
aridge Oscillatc-r {400 - ~.10 Hz) 
Jumo c6ntact thermometer (v - 250°C) met rela is 
V<.irian Re.corder (1û - 1uU mV), bal anstijd 1 sek. .. 

,. 

1 r. van Nes 
H.ll. Jul lus. 

JA.A • . de Voigt, 
Drs. dorgers. 
Drs. de Vos. 
•11 uctuati es". 
•vaste Stof9 • 

drepen uit de nîeu~ ~a~_9eso1afte ~µvaratuur (t i jd~ak 1-1 t/m 2~/2-165). -
:) 

li'.arak Univers ee" i"eter (max. gev. O. ul" (- 1·smv) volle schaal 
daus ch en L amo: Enkel roostermonoch,omht or ~ 

Henacus 8imeta~1 Drukschakelaar 
Variac voorzien van voltmeter (0-240 V, 0-300 V; 1,5 ~mp ). 
Uitsohuifbare (roterende) laddor . 
Simpele kamer vent ilator {v.d. Heem) : Ideaal 1 
Tell ers met 9e-automatis9erde uitl eesapparatuur 
Hogedruk Xenonlamp . . 
In vcrig nummer veryeten elektronische apparatuur (ad.f. ~00.00~) 
oevorder-automaat (bereik 100-W00 gl d/mnd). 
Triode-Ionisatie manometer (10-2 tot 10-6 mm.Hg) 
Vol urnen vergroter ( voorschakel app. voor f1 essenautomaat} 
El ekcris che kachel (5 kJ, 220 V) 
Elektrische kachel (5 kVI, 220 V} 
Servogor recorder 
2 Frequ~nti edelars 

- Prikklok 
Optisch reflectierooster (Bausch en lamb) 
Student StereomicroscLop 
Fractie collector (Radt Rac) 

. ' 
- - 10 p 

Dr. ZiJl stra. 
Qr. Casteieyn. 
Drs. v. Ark. 
Dr. Gastel eyn. 
Hr. Stekel enburg. 
Drs. Verwar. 
!Jrs. Vuister. 
Drs. Schurer. 
Drs. de .;it. 

. Or~ \leuters. 
Drs. Vri ens. 
Hr. v.d. llerff. 
Hr. Verbeek. 
Dr. v.d. Bol d. 
Drs. v. Buri k. 
Ors. v. ilurik. 
Drs. Scho:mhei m. 
Drs. Will emsen. 
Drs. Frederik. 
Dr. ferpstra. 
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Interne verslagen (met uitzondering van prakt. elektronik~ an vakuumfystka). 

V 2162 Werkgroep: F.O.M. Tn 2. 
H. H-ai ma v.d. Wal. 
Overzicht van de werkzaamheden aan opstelling · no. 144 (gasontl adingsbuts}. 

V 2163 Werkgroep: F.O.M. Tn 2. 
P. Padmos. 
De oxydkathode. 

V 2164 Werkgroep: Medische Fysika. 
G. N. Jager. 
,.. new method for des! gni ng the eh ct ri ca1 equivalent of the f1 ow 
i mpedance of a tube. 

V 21je ~lerkgroop: F.O. M. K V. 
J. Rei ff en 'ii. van Zanten. 
De nntlading van gamma-spektra van• een Nal-scintillatiekristal met een 
rekenmachine. 

V 2169 ;'lerkgroep: Kernfysi ka. 
J.P. de Jongh. 
1 nst ruct Ie voor het kernfysi sch prak tl kum. 
Metingen van e, eny spectra lli. b.v. scintillatietellers. 

V 2170 Werkgroep: fdadische Fysika. 
J •. van de Weerd. ~ 
Predi et! on of the human l ateral di spl ace ment bal list ocardi ogram. 

V 2177 lierkgrCJep: Kernfysi ka • 
J. A. ter Heerdt. 
Hal fgel ei dertel 1 er-proef. 

V 2179 llerkgrcep: Medische Fysika. 
H.11. Julius Jr. 
Voortgezet onderzoek naar de regi stratie moge] ijkheid van het ver
pl aatsi n Cl> bal l i stoca rdi ogram tij dans normale ademhaling. 

V 2182 werkgroep: Medische Fysika. 
H. B. K. Boom. 
~ human circulatory analog computer. 
~ power amplifier for the variabl e function generator. 

- 11 -
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V 2184 -i:lerkgroep: F.o.:a. bis 2~ 
Th. A. R! j ken. 
Hoekverdel ing van metaal atomen, verstoven vanaf Mn--krï°stal 1 en. 

V 2185 werkgroep: F.O.M. Ms ~-
6. van Dijk. 
Permeatie van waterstof door een wand van ijzer. 

V 2188 ,ierkgroep: t.ledi s che Fys i ka. 
R.J.L, L erou en H. B. K. Boom. 
Effect of aortic regurgitatfon on artarial flow and pressura, stuqied by 
means of anal og si mulat ion. 

V 2169 ,lerkgroep: Mcdi s che Fys I ka. 
H. rl. Julius. _ 
Dist ort i on of the U1 tra-low F requency di sp 1 acement 8al_l i stccardi og_ram as 
caused by he art rate change ool y. 

V 2190 "iierkgroep: Medische Fysika. 
R.J .L. L erou en H. B. K. aoom. 
Een getransistori seerJe functi egenerat or. 

V 2193 ~erkgroep: ~edische Fysika. 
P.K.H. 8roekman. 
El ectroni c equi pment to eb tai n di spl acement vel oei ty-- and_ accel erati on 
bal I istocardi ograms starting from a vel ocity si gnq}. 

V 2196 ~erkgroep: F.C.M. K V. 
H. Grupµel a;:r. -
Standaardspectra en Rendementsberekeningen voor 5"x5" NaJ(Tl )Scintillati e
kri stal l en. 

V 21 97 Jerkgroep: Medische Fysika. 
~.J.L. Lerou en H.8.1\. Boom. 
Een getransistoriseerde stroommeter. 

V 2193 iJerkgroep: F.O.I~. K V. 
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C. de Haas van Dorss-;r en J. ,1. Broer. 
Statistische overvrngingoo bij het gebruik van een differentiaal 
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UIT DE '~ERKGR0EPEN 

ge ontwikkel tng van de nieuwbouwplannen voor de Kfdel lng Natuurkunde. 
---------------------------------------------------~----------------

Nu de nteawbouwplannen vöor onze afdeling iets vaster vormen gaan aannemen is het 
voor velen van U wellicht interessant hiervan iets meer te weten. "an de hand van 
bijgadnd sçhetsje zal tk U eeti r11 ander trel ichten. 

De werkplaats ( WP) zal In net naJ aar van Hf5 gereedkomen. i.Je huisvesting van 
onze instrumentmakerij zal hierdoor enorm verbeterd kunnen worden. Een vijfvoudig 
vloeroppervlak voor machines, een goede kantine, een ruim.magazijn, een prachtige 
tekenkamer e;; vele andere - voor onze huidige begrippen 1 uxe aandoende l okali tai ten -
zullen het resultaat zijn. ûoor het huidige ruiintegebrek in de gebouwen in de stad 
zijn we echter gedwcngen in de nieuwe werl-:pl aats nog andere activiteiten onder te 
brengen. Gel ukkl gis dit gebouw van een zeer ruime kei der voorzien. )Peze kelder zal 
zo worden lnçerlcht dat hierin de._vlammengr~epen en de radfobiologie·een tijdelijke 
plaats kunnen vinden. Verder zal de kernfysika cp de begane grond tijdelijk de be
schikking krijgen over een grote kamer aan de noordzijde en zul1en aan de noordoost
zijde enkele zitkamers worden afgestaan aan hen die in de kelder huizen. 

Op 1 januari 1966 h<t,pcn wc met do bouw van het laboratorium voer k.::rnfysi ka en 
vasto strf (K V} te beginnen. Het zal een hoogte krijgen van twee vurdleplngen plus 
een souterrain:- Del engte wordt ongeve.:r 90_ meter, de breedte 22 metCJr, Een deel zal 
worden ingericht voor lichte radio-actieve werkzaamheden. Wij hopLn hierin behalve 
de w~rkgroep~n voor de vaste st~f en do kûrr.fyslka ook nog tij dol ijk uJn derde ~erk
groep te kunnen huisvesten. De bouwtijd zal ongeveer 3 jaar zijn. 

Ton westen van K V karnen nog twee kleine 1 aboratori a.: 
1) het crycgee-;;-laboratorium van Prof.Or. J. Volger (C) en 
2) een gebouw (CG) waarin do cascade yenerator en û~ 3 ~V van de Graaff gene

rator geplaatst zullen worden (GG). 
,1ij verwacht..:n dat dit deel van het complex begin 1969 in zijn gilheol gerood zal 

zijn. 
Met hot gebouw (TG) voor de 12 MaV tandem-van de Graaff generator zal da grootste 

spoed betracht worden omdat de machine eind van dit jaar gereild zal zijn voor montagïl. 
Door allerlei vertragi ngoo met de bt'uwpl annon zal hat echtçr niet mogal ijk zijn voor 
1 januari 1966 met do bouw te beginnen. Getracht zal worden een deel van de vertra
ging in te 1 open door het gebouw in twee gedeel tari aan te bestednn. Eurst dat dGel 
111<-.iri n de machi n~ geplaatst wordt en vervol gons de rest die zal bestaan uit e&n 
grote experimeoteerhal (30 x 18 m2), de controlekamer, mechanische en elektronische 
werkplaatsen en zit- en expori mentearkamers. De totale ·bouwtijd zal ongeveer twee 
en hal f jaar z ! j n. 

nl plannen makend mogen we het hoofdgebouw voor de experimentele natuurkunde 
( EN) niet uit het oog verliezen, Hat is beslist van onschatbare waarde voor de 
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afdeling natuurkunde tot een snelle reîntegratie in de .Uithof te komen. 2 
Oit negen verdiepingen hoge laboratorium met een grondoppervlak van 90 x 22 .m neemt 
in dit herenigingsprogralll1la een sleutelplaJts in. Het I ijkt nau111el ijks mogelijk een 
ook maar enigszins re~le schatting te geven van het tijdstip waarop dit geb~uw gereed 
zal zijn. Vêe1 zal afhangen van: 

1} de mate waarin het Ministerie ··van G •. K.il.~ ons van de noodzakelijk; financiële 
middel en zal voorzien; 

2) · de wij ze waarcp het bureau bouwzaken van de R.U. zich zal cntwi kkel en; 
3) de mate waarin de medewerkers van de afdeling natuurkunde bereid zijn de 

voortgang te stimuleren. 
Vooral dit laatste punt vereist enige tcelichting, nl bijna tien jaar lang wcrdt 

er hier c,p het 1 aboratorium 9ver ni euwb ouill plannen gesproken. Steeds is met al 1 erl ei 
noodcpl cssingen het ergste rui fllt egebrek bedwcngen. Dit bracht met zich mee dat men in 
het al gemeen de meed niet heeft verloren, , dschoon een zekere berusting vel en van ons 
heeft getrcffen. Nu QÎj echtér zo langzamerhand met een been in da Uithof staan moet 
deze berusting plaats m~ken voor enthousiasme. Er 1s al veel constructief werk voor 
rn verricht, maar veel meer staat ons nog te wachten. Zeer belangrijk zal daarbij zijn 
of we indien ncdig onze eiser. aan een compromis zullen willen onderwerpen. Ik ver
trru111 dat wij dit zonder uitzondering kunnen. In het improvisatievermogen van een 
expedmenteel fysicus schuil f juist zijn kracht. 
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