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9e jaargang no. 4. 

Redactie: Prof.Or. J.B. Th001as, voorzitter. 
Dr. Tj. Hollander, ulej. 1,.1;. li. Rutten, ".J. Schimmel, 
Drs. C. lli. Schoonhei m, M, F. Hill enaar, B. van Zijl-. 

\VEL IVO ORDEr., lil,,,'.,R OOK D1,DEtt 

mei 1965. 

Het kan zijn, d~t Het gebeurt. 1'at dat "Hetn is, is punt hee. t1iaar door het met 
een hoof~etter te schrijven, wil de redactie duid~ij k doen uitkomen, dat het iets 
is, dat de moeite waard is om in Fylakra op te nemen. De vraag is nu: hoe komt Het 
in Fyl akra 7 De weg is kort en simpel: brengt U het desbetreffende verhaal all een 
maar even naar het secretariaat, en wij doen de rest. \~ij dus de daden, U de woorden. 
H·et eerste gedeelte is dus heel eenvoudig, ware het niet, dat het ei genl ijk het 
laatste gedeelte was. ~ant het 111erkel ijk eerste gebeuren vindt plaats bij U, l n U, en 
do or U. 

En hoe gecompliceerd is een mens ! Vraag daar de bi ologen maar eens naar, of 
liever, doe het maar niet. :,1 die gecompliceerdheid staat tussen de stof van Uw arti
kel en ons. faisschien 111ijfel t U om Ulll 9edachten op papier te zetten, misschien wij
felt U niet, maar bent U bang, dat Uw stijl niet goed is. Misschien ook, bent U niet 
bang dat Uw stijl niet goed zal zijn, maar ziet U er tegen op bekendheid als auteur 
te krijgen. Accoord, alle roem is lastig, voor zover hij niet prettig is. Maar toch, 
als je niet Iets op de koop toeneemt, kom je nergens. En het is juist de taak van 
Fyl akra om ergens heen te 1 ei den, namelijk daarheen, waar onze l aboratori urn gs;;cen
schap zichzelf kan zijn. 

Het kan dus zijn, dat Het gebeurt. Dat ~at ons allen aan, en daarom moeten wij 
het weten. Zo moet ook U het weten, namelijk dit, dat de Redactie overstroomd dient 
te worden mClt Óijdra9en, dio nu eens niet geschreven worden om metl te doen met een 
prijsvraag, maàr omdat het niet anders kan. 

De Redactie. 

- 1 -



- 4ó -

BEHEER- EN LABORJ.TORI UM MEDEDELINGEN. 

Heeft U zo1 n gevoel ook we1 eens gehad 7 Enkele l ezars wellicht nog nt et zo 1 ang 
geleden, toen ze als nieu111oling binnen onze muren kwamen. Talloze nieuwe gezichten, 
namen en dingen zie je zo1 n eerste dag, Teveel om te or1thouden. Dit gebeurt dan ook 
prcmpt niet. Toeh zal ieder hot prettig vi ndan OGl zich gauw !thuis" te voel on, wat ook 
voor de te verrichten werkzaamheden boter is. 

1 eder die zelf eens 11new-comarw geweest is, zal zich dat gevoel van -al s-cen-kat
-i n-een-vreemd-pakhui s- kunnen voorstel! sn. 

Hoe is het zich gauw thuisvoel en, het reduceren van het vreemde nu te bereiken 7 
DoGr de nieu11el ing goed :m collegiaal te ontvangen en he1r. of haar die informatie te 
goven die voor een goede funktle-vervulling nodig is. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld 
het keoni smaken met versdi il 1 ende medewerkers. Natuur] ijk 111oet iedere chef of lei der 
van een onderdeel voor sen doel treffende ontvangst zorgen. tfaar ook Iedere <.ol l ega 
kan daaraan zijn steentje bij dragen. 1 k wil graag onderstrepen dat hier voor iedere 
lei der en medew1,rker een taak ligt. ïli e over i ntrodukti e en in het al gemeen over 
personeelsbelèid moer wn v:oten, kan altijd bij • ij t erecht, al is het maar om een 
beek te 1 enen. 

111 

Het lijkt~ed U door te geven dat naast de îndividue·1e lntroduktie in de ,erk
groep of op de afdeling ieder op de dag van indiensttreding door de porstneel s
functi onari s ontvangen 1ordt en van here iet~ over de orgc!ltsatie van het Fysi;ch 
Laboratorium en over de gang van zakeri hoort. Na verloop van enkel e 1:1eken komen 
enkele nieuwe collega's bij elkaar, waarbij dan de heren Wouters en Scho~nheim in
gaan op gerezen vragen, een nadere toelichting geven, Gil iets over de yeschiedenis 
van het 1 aboratori um vertel 1 en. Verschil 1 ènde wetenswaardigheden van al gemene strek
king zullen over enige tijd op papier yezet worden en als bij voegsel in het al geaien6 
introductie boekje van de Universiteit c. pgenomen kunnen werden. Daarna wordt het 
Transit urium en de nieuwe werkplaats bekeken, waaraiee a.h.w. een blik in de toeko111st 
ge111orp,m wordt. Een toekomst, die we nu, plan na plan, steen na steen, opbouwen. 

Lezers van Fyl akra die nl et eerder in de gelegenheid werden gesteld de binnen
muren van het Transitorium te zien en di_t wel willen, kunnen zich opgeven bij Mej. 
Rutten {toestel 65). Zij ontvangen dan te gelegener tijd een uitnodiging. 

1enslotte onderstreep Ik dat introduktle meer Is en·meer beoogt dan een 
"gezel] ige" ontvangst: flwanneer men ontvangen wordt met een opleidingsprogramma dan 
betekent dit dat men verwacht wordt, maar niet als een volleerde. Het ·betekent tevens 
dat men gehol pen wordt binnen afzienbare tijd iets te presteren 1. 

Drs. C. M. Schocnheh1. 
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De eerstvolgende mededeling is voer iedor van belang, de haede hosft .U, hopelijk, 
juist niet In praktijk te brengen. 

1. ~ede in verband met het vertrek van de heer v.d. Werft dienen aanvragen voor 
vakantie en verlof rechtstreeks aan ifiej. Rutten of blei. Vernooy { kamer 302c) 
gericht te worden. E ventuel e vragen, ook over bij v. bij zonder ~erl of, zun en 
zij gaarne trachten te beantwoorden. In de.procedure zijn geen wijzigingen 
aangebracht. Wel attenderen 1110 U er op vakantie en verlof tijdig en via Uw 
chef of "ilerkgroepl ei der aan te vrager.. 

2. Ook ziekmeldingen kunt U (1 s morger.c uiterlijk 9.30 uur) aan beide dames doen. 
Over ongevallen in beroep, ook als deze niet di reet tot verzuim 1 ei den, ont
vanyt één van de dames gaarne onverwijld bericht. 
Vergeet U daarnaast niet U ook bij hen beter te melden. 

81 ij de _gebeurtenissen 

9 mei 1965 

P E R S O N " L I h 

marten hndries, zoon van 
de heer en mevrouw Kroos-Kol der. 

Verloving 

niej. E. 1,. G. Karsen en de heer P.D. Verdouw hebben .zich 8 moi j. l. vorl oofd. 

àlej. m. G. van L uyn verl ooft zich op 27 mei 1965 met de heer \'I. van der linden. 

~~!~~~!~ 
Op 25 mei 1965 zal de heer ll. Hogervorst in het huwol ijk treden met iilej. R. \1eijkamp. 

Op 26 111ei 1965 treedt de heer J. Langerak in het huwelijk met hlej. H.T. Kuurstra. 

Jubilea 

1 juni 1965 is het 25 jaar gel eden dat de heer J.P. Hogeweg bij het Fysisch Labora
torium In dienst trad. Op 2 juni 1965 zullen de heer en mevrouw Hog~"ileg in een bij
eenkomst t n de grote col I egezaal worden geh1Jl di gd, waarna er om ca, 17 ._00 uur in de 
bibliotheek een receptie zal worden gehouden. Deze receptie is voor iedereen toe-

gankelijk. 

8 juni 1965 is het 12½ jaar geleden dat de heer G.J. Komen in dienst tr~d .va_n de 
Stichting FOM en op het Fysisch Laboratoriuil kwc"ra werken. Enkele jaren l_a~er: Is 
de heor Komen in Rij ksdi en st over9egaan. 

\:lij wensen bei de j uhn ar: sset. v::in ha:-t'3 gel uk ,aet deze hij .:andere dag 1 
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m euwe Staf- é:ln Personeelsleden 

De heer C. ,,lderliesten is per 1 maart 1965 aangesteld als wetenschappelijk mede-
1,1erker in FOM-verband bij de werkgroep Kernfysica. 

De heer J.P. de Jongh is 22 m.1art 1965 aangesteld als assistent op het bijvak practicum, 

De heer C. de Haas van Dorsser is op 1.april 1965 als assistent op het hoofdvak practi 
cum in di en st getreden. 

De heer Sj. Dijkstra is per 15 april ·1955 aangesteld als assistent op het bijvak prac
ticum natuurkunde. 

De heer Th,i,.C. Kradol fer en de heer ii./.,f,i. Veltmán zijn per 15 april 1965 aangesteld 
als assl stenten op het hoofdvak practicum natuurkunde, 

De heer P.,;, u1.F. Uoshegcl trad 15 april ,1965 in dienst als assistent bij het propae
deut i sch practicum. 

1,I s schoonmaakster in het Fysisch laboratorium traden In dienst: 

rrievr. J. Groot Hul ze-van den Ham met ingang van 26 april 1965. 
illevr • .1. C. Rij nbergen- v.d. Berg n 26 april 1965, 
f1;evr. C. van L overen-Sl uyk n 29 april 1965. 
111ej, L.h. van Pl at erinyen n n 10 mei 1965. 

•Jej. J.J. i.nnellia begcn op 1 mei 1965 haar werkzaamheden als telefoniste van het 
Fysisch Laboratorium, \liaarmode een eind kwam aan de steeds wissel ende tel efoon
di enst van de- laatste weken. 

'vertrokken Staf-· en Personeel sl oden 

De heer H.J . van der Herff zal per 1 juni 1965 het Fysisch Laboratorium voorgoed ver
laten en een functi e aanvaarden als controleur in d.i bui tcndi enst van de Nederlandse 
Sp~arbc::nkbond. 21 ijei a.s. is dG l a~tst8 dag dat U de heer van der '//erff in kamer 210 
zult kunnen aar.treffen. 
V!i j wensen hem veel succes in zijn n i ;;uwe werkkring. 

!11 utat i es 

De heer J,,., Kapper is thans weer werkzaam In de hoofdl!lerkplaats, na enige ti jd de 
heer G.L. Bl etteNian te heb~en ingewerkt op de studentenwerkplaats. 

Na-kandidaten 

t.l,J,li1. van der Heijde 
1.1.J. N. Jacobs 

1 .. ~, -

Jul ianaweg 236, Utrecht. 
Bal istraat 11, Utrecht. 

il~ i tonl a11dse _ga~t en 

ln de we:kgroep Ksrnfysica zal van 1 mei 1965 - 15 juni 1965 werkzaam zijn de heer 
S~en nlar1 puu, verbonden aan de Chal mers Uni versity of Techno] ogy, Dept. of Physi es, 
Goteborg, Zweden. In de maand mei zal de heer Maripuu als zitkamer gebruiken: 
kamer 304, toestel 31. 

Doctoraal _oxamenz 

5-4-1965 P.J.J. Lamoré. 

10-5-1965 Mej. A.L. Vis. 

Promoh es 

û. i,. P. Engel berti nk. 
S. Kruizinga. 
C. w •. Vi..n Scherpenzeel. 

12 mei 1965, 16.15 uur: 
Î;. Bouwknegt op een proefschri tt getiteld: 
•fl\icrowave galvanomagnetic: effects in n-type germaniumn. 
Promotor: Prof_ Dr. J. Vol gar. 

17 mei 1965, 14. 30 uur: 
J. Ph. Stell er op eon proefschrift getiteld: 
nHandigheid of inzicht ? 11

• Onderzoek naar de resultaton van het natuurkunde
practicum bij het 11.h.m,o. 
Promotor: Prof. Dr. i,1. G.J. fJi nnaert. 

31 mei 1965, 13.30 uur: 
YI. Snel i eman op een proefschrift get f tel d: 
11A fl amc as a standard of temperat ure 11, 

Promotor; Prof. Dr. J.A. Smit. 

Divers en 

Mej. hl. van Leeuwen - Vltlrkzaara in het Transitorium - is reeds geruime tijd ziek 
en zal voorlopig nog niet kunnen gaan werken. Wij wensen haar van harte ean voor
spoedig herstel. 
De personei,l svereni ging zond haar een fruitbak_i e_ waarvoor f~ej. van Leeuwen 
hartelijk dankzegt. 

1 nmi ddol s is f:lej. _i,. van Boggel et' weer voor halve dagen teruggekeerd in het Fysisch 
laborator_i um. We hopen gaarne dat ze spoedig zover herdel d 1.al zijn, om haar vol -
1 edi ge dagtaak te kunnen hervatten_ 
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8 U I T E N L " N D ~ E VERBLIJVEN 

Gedurende het gehele jaar 1964 ben ik een medewerker geweest van het hrgonne 
Nati onal. Labóratory van do i.meri kaan se Atoomenergie Comml ssi e. Het was voor mij een 
bijzondere ervarfng aan stralingsonderzoek te mogen werken in dit grote onderzoekcenft 
trum, waar meer versnellers en reactoren beschikbaar zijn dan in Nederland on België 
tezamen. . 

Het 1,rgonne Nat. Lab. is ontstaan nadat Enri co Fermi zijn eerste kernreactor had 
gebouwd in Chicago, Deze eerste proefreactor had met succes gefunctioneerd in deca
tacomben van een stadion in Chicago. Het succes van deze prçefnemingen-maakte de con
structie van een grotere reactor wenselijk on er werd een geschikt terrein voor gevonden 
buiten Chicago. Uiteinde] ijk kwam men terecht op het terrein -d~t .nu wordt ingenomen door 
het grote 1 aboratori urn met zijn 5500 medewerkers. 1 n de eerste j ~r:on na de oorl og was 
het verder onhi kkel en van reactoren de voor~aamste bezigheid. { n ·;,!"gonne. 

G~eid~ ijk echter werd de onderzoek-gczichtskrinç uitgebreid en nu staan er onder 
meer gebouwen voor wl skunde, fysica, chemie, metaal onderzoek, reactorfysica, reactor
technologie, hoge enorgi e f}1si ca, bi ol ogi e, medisch onderzoek, -versnellers er, reactoren, 
al los tezamen op een terrein van ongeveer 15 km2 op ongeveer 40 km ten zuidwesten van 
Chicago. Hoewei het reactoronderzosk nog een Del angrijk deel van het gehel o wel'kpro
gramma omvat, wordt de 1 aatste jaren het accent verschoven naar do hcge ane;-gi e fysica. 
In 1963 \!/erd ilen versneller· voor 12,5 mil l iard Volt voltooid en in gebruik genomen. De 
maximale energie van deze versnel! er ligt beneden die van Brookhaven en van de Cern te 
Geneve, maar do intensiteit va11 de bundel zou aanzien! ijk groter moeten 11ordén dan van 
deze andere machines. 

Het programma van onderzoek aan react oren omvat de ontwikkeling van reactoren voor 
bijvoorbeeld de scheepvaart en de rnimtevaart. Da werkn,a~hedeil ·zijn dael s theoretisch, 
daarnaast (of beter ·1daarna 11 ) experimenteel en technisch. Hoe\1/el de theo;-etischa werk
zaamheden aan de ruimtevaart reactor ·nog niet voltooid zijn, heoft men ·iel ea'1 aanv:i.ng 
kunnen maken met experi mentei e studies. De reacto;- zal bij zeer hoge tsmperaturen moe
ten werken en men meent de reador kern van wolfraam fo ·moeten maken. rlaterstofgas zal 
na verhitting de stuwende bundel moeten geven. Het gedrag van reactor onderdel o:' in 
waterstof bij hoge temperatuur, hoytl druk en hoge stroomsnel h,iden v::irmt Mr. van de. 
technische problemen die zullen moeten \II Orden aangepakt. 

De voornaamste Reactor typen waarmee men bij Argonne werkt, zijn de ·kokeiid water 
reactor en de "snelle breed rCJactor" ( tast breedor ). Op het terrein t0 Chicago staat 
sinds 1956 een axperi ment el e kokend water reactor die i nmi ddal s in vermogen is opge
voerd tet 100 Megawatt. 

Naast het terrein bij Chicago heeft men ook nog de beschikking over een zeer groot 
terrein in de staat I daho voor onderzoek met grote reactoren. ·Op dit terrein zijn een 
vijftal water reactoren gebouwd, die uitstekend hebben gefunctioneerd. Het experiment 
wordt nu afgesl aten. 

De eerste "snelL; broedern word in 1963 na 12 jaren goed furdionereil stil gelegd, 
De tweede reactor van dit soort, EBR-; '. zal ongevear 62 ti\ 1:gawaH aan warmte produceren. 

- 6 •. 
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Hij moet voorl oper zi.j n van enkele zeer yrote bcoedreactoren dia 0!1geveer 1000 f1iega
watt el ectri citei t moeten ,gaan produceren, :.o or.:streeks 1990. 

Zelf was ik werkzaam in het chemisch 1 atioratori urn en werkte er aan ei genschapper 
van het gehydrateorde el edron. Dit is een el ectron dat na in -;iat er te zijn geprodu
cetlrd door ionicerende straling, in de oplossing is afgeremd en daarna ingevangen 
door enkele water moleculen. Tezamen met dez.e watermoleculen diffundeert het el ectron 
door .de oplossing en reageert tensl o.tte met verontreinigingen en/of opgeloste stoffen. 
Het is een checnisch zeer rea.ctief ding en het heeft zeer interessante fysische en 
chemische eigenschappen. 
. Het gehydrat<Jerde el ectron kan langs optische weg worden aangetoond na een korte 

stoot ioniserende straling. De duur van deze stoot was ongeveer 1 micros~conde (een 
millioenste sec:onde) en zo11el ,een 14 meV lineaire versneller als een 3 lneV van de 
Graaff generator waren in staat dergelijke korte stoten van voldoende sterkte te 
l eva ren. Voor ons onderzoek werd meestal een 1 i neai re versneller gebruikt. De ma~ 

. chine werd blldiend en in bedrijf gehouden docr een vaste staf. De or.derzoeker di e 
experimenteren wilde, behoefde slechts op t e geven welke stralingscondities hij 
wenste,. hoeveel straling en 'ilanneer. Hien had dus alle tijd zich to concentreren op 
het experiment. Bij het experiment zelf had men geen of weini~ hul p. Vaste mede
werkers kregen wei hulµ van assi stentan en anal ysten. De tijdelijke medewerkers 
moesten het zelf r~dden. In mijn geval betekende dat wel hard \ller(.cn maar het ging 
zonder grote 111oei1 i jkheden. ,.J s het welslagen van een experiment afhangt van de 
zuiverheid van gl as·A'erk en oplossingen voelt men zich- toch het mei:ist gerust wanneer 
men zelf alle voorbereidi ngon heeft uitgavoerd. Vocral als hot gaat om con onder
zoek dat in korte tijd moet worden uitgevoerd • .. •L ~;it h Jin van 1965 zou ik immers 
wcor terug naar Utrecht dienen to keren, en dan zouden do metingen praktisch vol7 
tooid r..oeton zijn. ,lel nu, dat is voor een goed deel 90lukt. Er is nu eon tamel Ijk 
volledig stel metingen beschikbaar ·•aarvan do nadere analyse en uitwerking momenteel 
no9 aan dr, gang is. 

~at zijn nu de belangrijkste indrukken en conclusies die ik zou kunnen door
geven tot rucer nut van de lezer 7 Ond"r meer dat indien men voorbereidingen maakt 
voor een tij del ijk verblijf aan een goed buitenlands instituut, raen er goed aan 
doet een afspraak te maken voor 1 jaar mat de mogelijkheid dit naár wederzijds 
goedvinden te verlengen tot 2 jaar. Hot is heel moe!l ijk om in 1 jaar een goed stuk 
11erk in een ni euwe omgeving te voltooien. Heeft men het na een ·jaar gezien dan kan 
men zijn tijd oater weer ijrgens anders besteden. Is men echter na een jaar goed op 
gang met het onderzoek dan is het heill jammer het te moeten afbreken. Men keert dan 
terug met gevoelens van frustatie die niet gemakkelijk to verdrijven zijn. 

Mijn belangrijkste orvari ng was het her ent dekken van de ei gen creati vi tei t. 1 n 
een omgeving waar alle besl omnieri ngen afwezig ·Jaren e.n waar men geen zorg voor 
organisatie, hulpmiddelen en onderwijs behoeft te hebben kan alle aandacht op het 
onderzoek zelf worden geconcentreerd. He1 aas maken te woini g Nederlanders het mee 
om ta kunnen werken in een omgeving waarin geen zorg meer is voor materiële hulp
mf ddel en en waar men onderzoek en niets anders kan doen. 

, 
- r -
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Het zgn. sabbatical ja:ar 1 ijkt een ~ardi 9e instolling. 'la 6 jaren V«n intensief 
onderwijs kan men zich eon vol jaär wijden aan de zuivere wPtenschap, Gezie.1 het tempo 
waarin het onderzoek in de V.S. voortschrijdt op belangrijke gebiedea, lijkt het me be
ter· dat, wanneer men al t hans wil pogen aan de nederl andse uni versi tei ten een hoog inter
nationaal niveau te handhaven, een aantal onderzoekers een anc!er schema vol gen. Zalf 
dacht ik dat na 3 jaren universiteit twee jaren elders zouden moeten vol yen. 1 ndien men 
van leder 5-tal jaren e~ 2 geheel aan onderzoek kan wij den en de overi ga 3 jaren bij v. 
vo or 40%, dan haalt men een jaargemiddelde van 80:Z. Daarmee zou men een kans behouden 
de concurrent! e het hoofd te kunnen bi eden. 1 n ieder geval kan men dan rustig stel 1 en 
dat als het dan niet l ukt het aan de man zelf moet 1 i gyen. Hoe eon dorgel ijk voo,st el 
te verk open aan een fd!n ist er of aan Curat oren is een zaak waar ik me liever niet druk 
om maak. Dat zou beslag leggen op het percentage tijd dat voor niet-irntenschappel ijk 
werk bestemd is en d«t moet ik zo klein mo ge] ijk houden. 

~lat het gedwongen samengaan van onderwi j spl i chten en onder zoek werkzaamheden be
treft, heb ik de indruk gekregen dat dit niet steeds een optimale combinatie is. Noch 
het onderwijs, noch het .onderzoek lijkt me ermee gediend. Als je onderzoek doet, moet 
je geen andere z.aken aan hot hoofd hebben en ik denk dat hetzelfde geldt voor goed 
onder111i j s gèven. V-0oral al s iemand een uitgesproken voorkeur heeft voor 6én van de 
t wee zou men hem niet moet en verplichten zich met beide zaken bezig te houden. Daar
naast 1 ijkt het me ongewenst vanuit •xetenschaµ~el ijk oog ,unt, ,anneer pror.iovondi en 
pas gepromoveerde:i (indi en ze tenminste nog j ong zijn) zich bezig houden met onderwijs, 
tenzij het hun roeping is. Maar nu raak ik een onderwerp aan dat zoveel aspecte~ heeft, 
dat het ni et achtel oos in enk'll e regels kan worden afgedaan. 

· Het viel me ook op dat een groot deel van het onderzoek in het "rgonne tfat. Lab. 
een gevolg is van plannen op 1 ange t ermijn. Daarbij ·11erden niet de details van het 
onderzoek lang tevoren vastgelegd maar wel de vermoedeli1ke richting waarin het or.der
zoek zou kunnen gaan en uel ke grote hul pm! ddel en daar tezi j riert ij d voor nodig zouden 
kunnen zijn. Tevens werden dikwijls d1:1 inspanningen van verschil I ende werkgroepen en 
afdelingen gecoördi noerd 0111 op die wij ze te komen tot een goed benutten van het aan
wezige tal ent. 

"an de Universiteit is de gang van zaken anders en het verschil zal wel toe te 
schrijven zijn aan het feit: dat de uitgangspul)ten van de twee instellingen verschil ~ 
1 end zijn. 

Aan Argonne is het haofddo el wetensch appel ijk onder zoek, terwijl onze Uni ver si -
teiten in de eerste plaats onderwijsinstellingen zijn. Dat verschil uit zich in een 
verschi 11 ende aanpak van de werkzaamheden en in een verschil 1 ende wij ze van bel ef ds
voering. 

Aan de Universiteit wordt men aangesteld om onderwijs te geven en in zijn nvrije 
tijd 1 doet men ondèrzoek. Vele dienaren van de Universiteit koesteren in hun hart de 
illusie dat het anders is. 

Daarom zou ! k tot slot willen zeggen: 

ffVJieg er eens uit, het is allemaal anders dan U denkP. 

- 8 -
Dr. R. Braams. 
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Interview: 

D n d e r z o e k V O O r Proefschri f t 

111 D D E R N E V 0 .R 111 

V A N A L C H .E M E 

Promotie van p .J. M. Smul ders. . 

(Utrechts Nieuwsblad d.d. 30 maart 1965) 

Aan het inhrvlew dat we mochten hebben met Dr. P.J.M. Smul ders heeft de geînter
vf ewde zèl f geen debet. Hij weet zelfs niet dat hij geTntervi ewd f s. Het leek Uw re
dactie beter de j onge' doctor in het onwetende te laten, dan krijgt men tenminste de 
antwoorden, die men wenst. 1Ml sschi en een idee voor enquêteurs, e.d. 7 ). 

Bij het lezen van bovenstaande krantenkop, dacht de schrijver dezes ( een ijverige 
1 ezer van Goethe1 s 1 Faust') de al cheml st f n kwestl e aan te treffen in de gebrui kal ljke 
werkkleding (zwarte toog met koord om het mf ddal ) 1 n een schemert ge, door kaarsen 
verlichte ruimte, toegerust met sp! nnewebben en kokende, wal mende retorten. Hel aas 
werd zijn romantfsche aard teleurgesteld: de heer Smulders was gekleed fn confectie 
(moderne alchemist): zelfs geen bunsenvl am 111as op zijn werkkamer aanwezig (wel spln
ne'î;ebben 77 ): het vertrek was hèl verlicht met T.L. bui zen. 

ïlij 1 aten U hier enige vragen en anhoorden horen. 

Wfj: •wanneer is In U de gedachte opgekomen om U te bekwamen fn de alchemie 7fl 
.!!!l: 1Bi j het bakken van zandtaartjes ( op plm. 3-j ari ge 1 eefti j d) hl nderde het ml j, 
dat het zand niet overging fn taartsubstantie. Dele ergernis was voor mij aanleiding 
mijn belangstelling reeds op jeugdige leeftijd te richten op de natuurwetenschappen1• 

Wij: flHoe heeft U zich voorbereid op de definitieve keuze van Uw promoti e onderzoek 71 

Hij: 1Door na de H.B.S.-b wl s- en natuurkunde ta gaan studeren met keuzerichting "e". 
Op deze wij ze kwam de 1chemf e1 al bi nrien mijn barei k, nu de nal n nogn. • 
Wij: 'Heeft U tijdens Uw experimenteel werk nog steun gehad van bepaalde sporten, die 

. U beoefend heeft 71• 

Hij: 1Het kernfysisch onderzoek dat ik heb verrf cht, vereist een vaste hand van 
1sch!eten•. Veel profijt heb Ik uiteraard hierbij gehad van het beoefenen van het 
knf kkerspel : met een knf kker (~a:-deeltj e) een bam (~e-, Mg-, of SI-kern) raken. 
Dok oefeningen met de catapult hebben hun nuttige bijdrage geleverd. All een ge-, 
schteden deze sporten bij atmosferische druk, wij werken hier bij lage druk (máár 
onder hoogspann 1 ng: Red. ) n. 
Wlj: 1111anneer zult U toekomen aan het realiseren van het oude Ideaal der alchemie: 
het maken van goud 7 '• 
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Hij: 1 \1/l j hopen bij onze groep over ca. 7 jaar, al s de bouw van de. tandem van de 
Graaff-generator niet stagneert, In het periodiek systeem opgeklommen t e zijn, tot 
het element dat bij beschieting met daartoe geëigende nucleonen goud zal opleveren. 
Ons noodlot ï s, dat we bij ons onöerzoek bij de 11 chte kernen begonnen zl j n. n 
\Il j: "Schl et U nu nooit eens ml s 7 • 

.!!,U_: "Als we dat doen, doen we onze meest bril 1 i ante ontdokkl ngen, dus mogen we niet 
mopparen.a 
IVI j: 1Hoe kwam U tot de keuze van de door U onderzochte kernen 711 

Hl j: "Het Neon werd gekozen vanwege de toepassing op lichtreclame. Het Sil i cl um, omdat 
er zoveel van is. (Goedkope grondstof, komt in gebonden toestand voor als zand: S o

2
, 

Red.). Het Magnesium vanwege zijn t oepassing bij de fotografie: de l ekkere f elle 1 

f1 ltsen". 
Wij: 1En 0111 projectielen 7". 
Hij: 1.:.ls : rechtgeaard "beta" schi et je (~pen) mM "alpha1 s•. 

. . 
Lichtelijk onthutst verli eten 111ij de jOO!iJ8 doctor, die zich :prompt: 111eer aan zijn 

expe~i ment en. zette: een met. ttal pha1 s• geladen buk~j e werd speels gericht op zekere 
plaats In het ter plaatse opgehangen peri adi.ek sysFeem. 

s2 

Op donderdag 10. juni 1965 houdt Sz" hear j aarl ! j kse zeil dag op Loosdrecht. 
Gaarne tijdig intekenen QP de lijst fn het Fysisch Laboratorium. 

2 . 
(zi e voor S ook blz. 1.6) •. 

1 N ME lilff RlA ü 

Tot ons 1 aedwezen ontvingen wij ·bericht dat op 20 april 1965 toch nog onverwacht 
Mevr •. J. Burgér - L i etza is overleden. Vele l ezërs zullen een goede herinnering aan 
een gesprek met Mevr. Burger - dl e altijd bal angst el l i ng toonde voor het w_el en wee 
binnen het 1 aboratorium en ook daarbuiten in de persoonlijke sfeer - bewaren. 

Onze deelneming gaat uit naar Professor Burger en de drie zoons. 
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V 2206 Werkgroep: Vlammen. 
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V 2207 Werkgroep: K V. · 
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V 2212 Werkgroep i s 2. 
~. van Dijk. 
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V 2214 \lerkgroop: Precisi e IJkingen. 
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D 18 
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1208 
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2 s 
ve·rsl ag van een meesterlijke excursie naar Denemarken en Noorwegen. 

Van 24 april tot 6 mei heeft de vereniging s2 
haar excursie naar Scandinavië ge

houden, die over het geheel' genomen als zeer geslaagd mag worden beschouwd. 
Er werden vele wetenschappelijke instel] ingen en industrieën bezocht; toch bleef 

er vol doende gelegenheid over ook op andere wij ze de bezochte steden (Kopenhagen en 
O~o) te leren kennen. 

! n Kopenhagen vertoefden 111e 6 dagen. Tijdens deze peri ode bezochten we Kern
rdactoren in Risö, het instituut "Norditan en de industrieën OTlffitl (hoortoestellen) 
en BRUÊL & KJAER (el ectro-acoustische apparatuur), Bij 8€11 bezoek aan onze zuster2 
vereniging 11Parenthesen" werden we op luisterrijke wijze ontvangen. Ook bezocht S 
de brouwerij Carl sbery, terwijl op de laatste dag een rondrit plaatsvond door Noord
Seel and. Dp dezelfde dag boden we de Neder] andse Ambassadeur in Kopenhagen onze ge-
l uk wensen aan met de verjaardag van H.M. do Koningin. 

De "Princess iliargrethe11 voerde ona naar Osl o, waar we ~ dagen verbleven. Een uit
gebreide bezichtiging van do reactoren te Kjeller vormde hier het wetenschappelijk 
gcdeel te, tor111i jl een bezoek aan de waterk1'achtcontral e to fü,l gepaard ging aan aen 
lange bustocht door hot rui ge Noorse 1 andschap. Een zoor geslaagde ontvangst door 
onze zust1Jrverunlgin9 te Oslo besloot deze excursio op waardige en foostol ijke wijze. 

A. Bl oemsma. 

P E ~ S O N E E L S - V E R E U I G 1 ~ G 

Verslag_ van_ de_ voetbal wedsfrij d _ El eet roni ca _ - _ r. D. _op_ 11/0onsdag _ 7 _ april _j _ 1. 

Eindelijk was ho-t dan zover. Na eon weken] ange koude oorlog moesten de El ec
troni ca elf en de T.D.-seledie maar o·ens aan het talrijke publiek laten zien wat 
zo op voetbal technisch gebied 111aard waren. Uit gerust mot spandoeken moedigden de 
El ectroni ca support ars hun 11 gel etterdo~ vertegonwoordi gers aan. Het antwoord van 
de T.D.-ars hierop was niet mis. Nauwelijks had da heer Van Burik de aftr"p verricht 
of de doelverdediger van El ectront ca raoest de bal van de schoen van de T.D. -midvoor· 
plukken om een doel punt te voorkomen. Bij de tweede aanval was het f' ~ter al raak. 
Oe T.D.-midvoor was naar 1 inks gez1Venkt en kreeg de bal toegeschoven, deed 1109 een 
paar passen en 1 osto daarna een enorm schot dat de tl ectroni ca doel man met bal en 
al achter del ijn deed belanden: 1-0. De reactie van de el octroner. was verbluffend. 
Ke1:::r op keer liep men stom op de T.D. veste en na een kwarU ertj e hadden 1.e succes. 
Door goed doorzetten van de midvoor ,erl oor de keeper de- bal waarn3 de rechtsbinnen 
de bal in de doelmond liet verdwijr.en: 1-1, Met dim; stand brzk do r!.lst aan. Ge
durende de rust, die lang duurde om do schei dsi'echter op te 1 appcn, werd een fl esj o 
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Cola gedronken. Opgemonterd liegon men aan de heede helft. H(lt werd een pure 
slijtage slag waaruit de T.D.-sllloctio door een betere condjtie als winnaar to
voçrschi j n kwam. 

Het verlossen de eindsignaal 111as do naar ademhappenue spel ers bij de stand 
3-1 uitermate wel kom. 

Th.G. 

n U I T r. D E A D J I N I S T R A T l E 

kan all o medewerkers van: 

Fysisch Laboratorium, ïransitorium an Barak Laidsoweç 93 D. 
f,an hen, die verbonden zijn aan h~t Fysisch laboratorium en ondergebracht zijn in 
andere instituhn.., zoals "Rijnhuizen", Kristalchemie, i1k1disch Fysisch Instituut 
T. ti. O. e.a. 
han da trouw~ afn(S; ers van de frisdranken uit de automaat, staande in do hal van 
het Fysisch Laboratorium (ook zij, di o tie fh sjes niot terugbrengun). 

Elders in dit blad hebt U kunnen 1 ezon, dat ik met i nJang van 1 juni 1965 een 
ni euwo ll'Crkkri ng heb aanvaard, hetgeen inhoudt, dat ik het Fysisch Laboràtori urn zal 
verl atM, mi ssr.hi en wel verlaten heb, als U dit blad 1 eest. 

Van vel en heb ik persoonlijk afscheid kun non nemen, doch zeker van evenzo vel en 

kon ik dit niot doen, C1mdat zij om de een of andere reden voor mij. onvindbaar ~ann. 
Gaarne 1Jaak ik dan ook van de door do redactie van Fyl ak ra geboden gel egcnhel d 

gobrui k, van af dezo plaats U all en de hand te drukken en lJ to danken voor de 
prettige samenwerking, welke ik mocht ondervinden. De tijd, iolko ik in het Fysisch 
L aborat ori um mocht do orb ren gen, zal bij m! j zeker in een prettige herinnering bl ij-
ven voort 1 even. · 

triij n beste wensen voor de toekomst vergozell en U; do studerenden wens ik alle 
succes bij hun st udi e. 

Moge Fylakra ook in de toekomst uitpuilen van Uw pennevruchten. 
Gaarne wens l k de personeel svereni ging vele succesri j ke foest- en andere bij een

komsten toe, 
Tot slot zou ik U 'l.'i ll en opwekken regelmatig frisdranken uit de automaat in de 

hal van het Fysisch Laboratorium te betrekken. U wordt er vitaal van. Maar brengt 
U wel del ego (Pepsi-)flessen terug, anders moet de verkoop gestaakt worden, c.q., 

blij ven. 
H.Jc van der Werff. 
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UIT ELE.CTRONICf.. 

1 edere j ubil ari s protesteert als hem gevraagd 111(lrdt ttvoel je or i ets voor om ge
huldigd te worden ? "• 

De schrijver die tot nu toe •uit Electronica" verzorgde zou dit z~ker gedaan hebben 
als hem gavraagd was deze rubriek te mogen gebruiken om hem nu eens VOQr hot voetlicht 
te hal en. 

En toch Komen, maak ik gebruik van de vrijheid van drukpers - die hel aas ook voor 
Fylakra bijstaat - om de manshoid te vertell en dat we op 8 juni 1965 het tijdstip her
denkan waarop jij 3,94416 108 seconden je energie on intelligentie hebt ingezet voor 
dil goede gang van do el ectroni scne zaken in ons l aboratori urn. 

Een poging tot opsomming van al het ~erk dat jij in deze tijd gedaan hebt zou zeker 
oen onvolledig dik boek vorm~n en ik waag se er dus zeker niet aan. Echter dlgene, die 
toch dit boek zou wil l on doorbladeren zou ik wi 11 en uitnodi g€n het 1 aboratori um met al -
1 e bij gebouwen rond tG wandel en. Al lopend zal hij dan zeker etin groot aantal ill octronl-:
ca kastjes aantreffen en - zo het hom na afloop niet grijs en groen voor de ogen ziet -
kan Ik hem verzekuron d~t in de meeste van deze kastjes 1 n hoeveelheid in- en transp i ra" 
tie van jou zit verwerkt. En als ik dan do wandelaar zou vragen all oen maar eon index 
van het boek te willen schrtjven, zou hij vermoeid nee knikken (tenzij hij Veugor heet), 
want zelfs dez.:i index zou een bij zonder 1 ango moeten zijn. 

Jubileum t oespr2kon zijn vervel and als ze te 1 ang zijn. Daarom Komen, kort, maar 
dos te mear gemeend, hartelijk dank voor all es wat je in de afgelopen 12½ jaar voor het 
Fysisch Laboratorium hebt gedaan en voor alles wat je als mens hebt betekend voor de 
werkgroep El eet roni ca. 

· Van Burik. 

N i eu ws van El eet ron i ca. 

Euratom is voor de dag gekomen met een boekwerkj c van 29 pag. over h~t zgn. Esono
systeem voor unificatie van (k~rnfysische} el ectronischo apparatuur. Het betreft aanba
vel ingen voor voedingsspanningon (vorig jaar zijn we golukkig hier al d(lfinitief op over
gestapt l ), moge] iJka strom,m en gewenste stabll itoi ten, eenheid in stromen en spanning
en die informatie dragen, en verder zeer uitgobreide beschrijvingen van module-kasten en 
frames compleet met veel polige connectors. Het doel is: internati.önale uitwisselbaarheid, 
stel! i g 1 off el ijk, doch ~ voor zovor wij thans kunnen zien - voor ons l aboratoriurn minder 
urgent, uitgezanderd misschien kernfysische Visiting Teams. 
Voor andersdenkenden is het geschrift te zien op 409a. 

Vel en werken thans met onze module-kastjes. Zodra en zcl ang het wer"t is all es oké, 
maar als het nog of weer in het experi mantel o stadium !s kan men er in oen min of meer 
vol frame slecht of in t.t geheel niet meer in knut sol en. 

Heden werd daartoe opgoricht een Extcndor, é~e een kastje in 'llerkende toestand ge
heel v66r uit het frame 1 aat steker.. Een kl Ai n aanto.1 zal , in voorra:!d worden gehouden 
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Op El ek troni ca ontage verscheen een Di -Acro Hand Operat ed Twel ve Station T urret 
Punc~ Press, oftewel tien machine 'ilaarmeo gaten van diverse vorm en grootte d.m.v. snel 
verw1 ssel bare stempels in plaat geponst kunnen worden. ue T.D. modificeerde I t ding 
voor ons m. h. o. op de opstaande randen van vele kast del en. 

Een ui t~ebrei de getransi stori seerde 1 ock-i n versterker is gereed -die veel al 
oudere FW~'s zal_ ~~nnen vervangen. De ingang is berekend op een stro~mbron, dvs bljY. 
fo:ocel_ r, mult1p11er. Er ontstaat ca. 2.10-12 ~ ruis, de gevoeligste stand is daarbij 
10 10 k fsd. Met ernul centraal. Een ref. spanning is nodig van tenrni nste 100 mV tt. 
Het frequentiegebied is 20 Hz tot 20 kHz. Volledige faseregeling is ingebouwd, evenals 
een keuze van bandbreedten. Er is ook een uitgang van max. 1 V voor ui tw. meter of 
recorder. 

Het apparaat bestaat uit een 1 od voordoos en een 2 mod. nadoos, en vereist 
• en - 12 V voeding. lnl. en ontw. J. v.d. Kruk. 

verval g bc.ikenl ijst., (zie pagina 59). 
-----------------------------------
Mann, T., 

,,■ el i nck x, S., 
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li!ERKGROEPEN 

Theoretische_Kernfysica._(of:_•wat_doe_~k_?"). 

Het is de bedoeling dat hier een uiteenzetting gegeven ~ordt van een gedeelte van 
het kernfysisch onderzoek dat de hatste tijd in de werkgroep K V · 1 rÎ dit 1 aborat ori um 
gedaan is. Hierbij doel ik op het theoretisch kernfysisch onder~oek. 

Voor de beschrijving van afoo111kernen bestaan hee model] en die van groot belang 
ge~orden zijn. Het éne draagt de naam schillenmodel, an het andere de. naam collectief 
11odel. 1 n het eerste wordt ondersteld dat de bestanddelen van de kern, de nucleonen 
(protonen en neutronen), bewegen in een gemeenschappelijke potentiaal put die de onder
linge wissel vierki ng van de nucleonen moet beschrijven. Dit model is ontleend aan de 
atoomfysica, waar ecnter een betere rechtvaardiging van het model te geven ts, omdat 
het daar de zware atoomkern is die de potentiaal put voor de lichte electronen veroor
zaakt, tllrlilijl mén in de kernfysica mat '(nagenoeg) even zware nucleonen te doen heeft. 
1 n het andere model , het coïl ecti eve 111ódel, worden niet zozeer de i ndi vi ouel e bestand
del en van de kern beschou11d, als wel de nmacroscoplsche" eigenschappen van de kern ( zo
als bijvoorbeeld de vorm van de kern). Dit model Is met succes toegepast vooral op de 
zware kernen. Voor de 1 ichte kernen echter Is het schillenmodel bij uitstek geschikt. 
Hieraan zijn in dit laboratorium uitvoerige berekeningen gedaan (zie proefschrift van 
Dr. P.1'1.t1i. Gl audemans). Evenals het schil l enmodèl van het atoom, kent ook het kern
schil 1 en111odel zgn~ gesloten schil 1 en. Deze vormen zeer hechte kernen (.vergelijk de 
edel gassen in de at oomfysi caj. 28S i is een kern die uit gesloten schil 1 en bestaat. 
Voor de berekeningen werd er van uitgegaan dat de el eQenten tussen 28si en 40ca (dit 
is de eerstvpl gende kern met gesl ot:en schillen) bestaan uit elln inerte 2Bsi-ro111p met 
niet zo hecht gebonden nucleonen er omheen. Vélfl dit systeoo t1erden de ei gen toestanden 
(dat zijn de enige energietoestanden - de kernniveaux - waarin het systeem zich kan 
bevinden ) aangepast aan .de experimentele waarden. Hiertoe werden uitdrukkingen waarin 
de (onbekende) kernkrachten voorkwamen, als parameters beschouwd. Omd~t het aantal van 
deze parameters veel kleiner is dan het a~ntal aangepaste kernniveaux, is dit een zin
volle: pro.cedure. Uit deze zo aangepaste parameters hopen we gegevens -over de kern
krachten zalf te kunnen bepalen. 

De berekeni ogen hebben ook de golffuncti es voor de kernni veaux opgeleverd. Hiermee 
kunnen dynamische ei gonschappen van de kern, zoals beta.- en gam111a-overgangswaarschijn
l !Jkheden, bepJal d 'ilorden. Deze berekeningen zijn nu grotendeels uit geveerd ( door 
6. Engel bertink, .respectievelijk G. 11i echers}. 

De gecompliceerdheid van het rekenprogramma maakte het gebruik van een reken
automaat nood~akalijk. 

Dit heeft s1 echts een gl obaal overzicht kunnen zijn van het theoretisch kern
fysisch werk in dit l aborat ori um. Voor gedetail 1 eerde .en moe Il ij ke vraglll kunt U echter 
al tijd terecht aan het K ,! - kerntafel tje in de koffiekacier. 

Dr. P.J. Brussaard. 
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