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HET BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN AAN I DE UITHOF •• 

j unt 1965. 

Reeds wekenlang •as bekend, dat H.M.. de Koningin op donderdag 3 junf 1965 een 
bezoek zou brengen aan het ruilverkavelings- en recreatiegebied• De Maarsseveense 
plassen• en aan het Universiteitscentrum "De Uithof". Het oorverdovend geluid van 
een bfj de portiersloge opgehangen claxon was die donderda!Jlliddag voor de bewoners 
en inwoners van het Transitorium het teken, dat de Koningin op weg van I De Wilgen
pi asn naar "De Uithof 1, riJ grens van de gemeente Utrecht (bij fort Bl auwkapel) was 
gepas~eerd. Een minuut of tien later kon de uitkijkpost op de observatfetoren mel
den, dat de •stoet" het zwembad "De Kromme Rijn" gepasseerd was en tegen half vijf 
kwam H.M. de Koningin, vergezeld door Jkvr. Repelaar van Driel en kapite": luitenant 
ter zee Roest, met Graaf van lynden van Sandenburg en burgemeester de Ranitz bij het 
Îransitorium aan. Bij de hoofdingang waren ter begroeting aanwezig de curator voor 
de nieuwbouw, de secretaris van de Universiteit, de Rector Magnificus, de secreta~ 
ris van de Senaat, de waarnemend voorzitter van de faculteit der Wiskunde en Natuur
wetenschappen en het hoofd van het Bureau Bouwzaken. Verder was een orchidee aan
wezig; die volgens besluit van het bureau van de Universiteit niet door Tonny Ver
meulen, maar door de President-Curator aan Hare Majesteit zou worden aangeboden. 
foen het gezelschap zich ec1ter onder leiding van de heer Ruppert naar de bovenzaal 
van de kantine begaf, bl e~f de orchidee onaangeroerd achter •.••.•• 

In de kantine bezichtigde de Koningin eerst de daar opgestelde maquettes, waar
,11 haar een prima kopje thee met een (heel ) plakje cake werd aangeboden. De in de 
oostelijke helft van de kantine aanwezige per:-.mensen versmaadden de thee, maar l ie
ten zich het (halve) plakje cake goed smaken. Hierna hield de heer Ruppert een ir, .. 
lei dng over de nieuwbouwplannen. De Koningin stel de al 1 erl ei vragen, onder meer, 
Wqarom het ontbreken van bewapening in het beton van het fort Hoofddijk zo nuttig 
~as voor de paleontologen. Prof. van der al ij vertel de, dat in het paleo-magnetisch 
1 aborat ori um zeer zwakke magneehel den gemet en 1~oet en worden, waarbij elk stuk ijzer 
storend v,erkt. Ook bleek na:-e 1-lajesteit veel interesse te hebben in hot toekomstige 
we!)ennet r .nci, ,;. Utrecht. Do rom11issari<; er, de buryemeester wezen haar op grote kaar-



te:i en pi a-degronden aar. h'.Je de wegen zu ï, er lopen, waarbi J o"vi e1 dat s,;,mmî g~ W<lgen 
in de provincie anders bl eki;i, tel open dan in de gemeente. Koningin Juliana tekende 
ve:-vol gens met een speciaal daartoe aangeschafte naall ograph' het gastenboek van de 
Universiteit en kreeg daarna de ondertussen boven gearriveerde orchidee aangeboden. 

Na een drankje met toebehofen ging het gezelschap naar da waarnemingstoren waar 
dt> heer Ruppert de nieuwbouw in het ter rel n aanwees en iemand van de N. T. S. tot ·er
-vel ens toe aan het filmen was. Het hoofd van de afdeling per:.zaken van dè Rijksvoor-
1 ichtingsdienst verzekerde de Koningin echter, dat er niet meer gefotografeerd zou 
worden tot tegen het ainde van de w~~dellng naar en eoor de practrcumzaal. De heer van 
den Berge wist toen·nog niet, dat de waarnemend Beheerders van het uitleenbureau met 
hun camera's in de hand stonden te popélen. kan de andere kant waren de practi~uw.lel
ders niet cp de hoogte van de RVD-plannen en zij zagen met enige schrik de belangstel
ling van de Koningin zi<!h (laten) richten op de adlter een kruk verscholen opshilling 
t ot meting van de warmtegel eidingscoëfficiënt van metalen, waarbij Prof. van der Bl i j 
haar aandacht vet,t i gde op de mooie ta-fel gal vanoffleters. 

Het programma verniel dde hierna: "Gaande ·vän ëlë practi cumzaal naar de grote coll e
gezaal wordt gewezen· up de bibliotheek, waarvan de deuren opengezet zijn 11• 

Op verzoek van de Koningin leidde Prof. van der Blij het gezelschap echter. door de bi
bliotheek en daarná naar do (bläu111e)·collegezaal, ;;aar hiJ een .inleiding hield over 
het onderwijs in en het gebruik van het Transitorium. Met enige weamo~d dacht hij te
rug aan de coll eges in de dansschool , waar de pauzes nof!gel ui ; ford" konden worden door 
pianomuziek, 1ilaarop de Koningin op,:;;'kte, dat dit in het Transitorium fr<: h ook te ver
wezenlijken is. Prof. van der Blij vond dat architect ~ouda ~P bijzonder be~redlgende 
wij ze tegemoet gekomen is aan allerlei tegenstrijdige verlangens. Zo iiil den de wi skun
di gen geón massieve 1 essenaar en geen demonstratietafels, de.natuurkundigen en sterre
kundigen daarentegen wensten goede demonstratiemogelijkheden. De opl cssing bestond uit 
verrijdbare dem onstratietafels en een gesloten televisiecircuit. De gang van zake!1 bij 
zo1 n tel evi si e-demonstrati e werd vertoond met een mechanisch model van een gas, waarbiJ 
fi etskogel tj es de gasmol ecul en representeerden. Het nal î chten van de tel evi si escher: 0'1 
bleek een voordeel te zijn, 11ant nu konden de banen der 0gasmol ecul en8 i11aargenomen 
worden. Ook de verri j'dbare demonstratietafels hadden een voordeel boven de "toonban
ken" van vroeyer, n.l. dat de demonstratieproeven buiten de collegezaal ( in de prepa
reerkamer) voorbereid kunnen worden. 

Na de woorden• van Prof. van der Blij bekeek de Koni n9i n met belangst ell i 09 de de
monstrat f e-opstell ing en de televisie-camera van dichtbij en ontdekte toen de deur naar 
de niet geheel opgeruimde prepareerkamer. Hier werd tenslotte een van de demonstratie
tafels bekeken, waarna het gezelschap tegen zes uur weer naar de auto1 s terugkeerde. 
·· Ook bij dit bezoek bewees de Koningin haar eenvoud en onvermoeibare belangstelling 
voor de meest uit}enlopende zaken en voor allen die dit bezoek van dichtbij mochton 
meemaken is het een dankbare herinnering. 

- ? -

.. 

ZAKOOEK 

De redaktieleden houden hun zakdoek klaar, doch zij zijn waarlijk niet verkou
den. Zij houden hem klàar om U na te wuiven, wanneer U met vakantie vertrekt. Naar 
verre oorden, maar evengoed naar dichtbij huis. Wij zullen elkaar een tijdje niet 
zien, en we wensen U toe, dat il in die tijd een prettige en welverdiende rust zult 
hebben. Of rust, nu ja, de e~n rust als hij langs een bergwand klautert, en de ander 
thuis in aan 1 uie stoel'. Je kunt op zoveel manieren je rust gebruiken. Net zo goed, 
als je op vel e mani eren een zakdoek kunt gebruiken. Nu 110, daa:r toch op komen, wil 
de Redakt ie een dringend beroep doen t p U, dat de redactionele zakdoek niet gebruikt 
beheeft te worden om tranen te drogen. Tranen, die zouden kunnen vl ceien, vmdat er 
ook dit j aor geen poging gedaan zcu worden om de prijs, die wij nu weer uitloven 
voor het schrijven van het beste vakantie-verhaal, in de wacht te slepen. De prijs 
is een boekenbon. î.an U, om de redaktionel e zakdoek schOC;n te he;uden, al zal deze 
wel wat gekreukt zijn door het er.th;;;usiaste na-wuiven, dat we doen om U van harte 
een al 1 eszins geslaagde vakantie toe te wensen. 

De Redakt ie. 

Bijzondere beloning voor drie fysische studeotan. 

Op donderdag 17 juni 1965 heeft de Rector Magnificus, Prof.Mr. L.J. Hijmans 
van den Bergh, in aanwezigheid van een groot aantal hoogleraren aan 12 studenten 
be1 oningen uitgereikt, vol gans artikel 60 van de Wet op het Wetenschappelijk On
derwijs. Het was voor de eerste maal dat door de Universiteit van Utrecht van deze 
moge] ijkheid gebruikt werd gemaakt. De Rector heeft elke student persoon! ijk toe
gesproken en de beloning ovarhandi gd in de vorm van e·en· erivel oppe met inhoud. 

Van het Fysisch laboratorium waren docr de laboratorium-Raad 3 studenten uit
verkozen, namelijk op voorstel van Prof.Or. G.A.W. Rutgers de heer N.C. 'Burhoven 
Jaspers voor zijn 11erk en verslag over een cnderzoek bij de Kema vsrri cht en op 
voorstel van Drs. G.H. Frederik de heren P.B.J. van Elswijk en P. van Oostrum (Ze 
jaars) welke beiden op het natuurkunde praktikum een zeer verdienste] ijk en uri
gineel onderzoek hebben verricht, waarover een prachtig verslag werd ingediend. 

Van h~rte wensen we de uitverkorenen geluk met de verkregen onderscheiding en 
met de wijze waarop zij de natuurkunde bij deze universitaire gebeurtenis verte
genwe;crdigd hebben. 



·p ERS O ll ii. L A. 

Blijde_gebeurtenissen 

11 11ei 1965 : 
Remko Marcel zoon van 

de heer en mevrouw Boom - Kamstra 

4 juni 1965 : 
P 801 zoen van . . 

de heer en mevrouw Verwer - ·'rilo"rmans 

4 juni 1965 : 
Petra dochter van 

de heer en mevrouw Vrîens - van- Douwen 

4 juni 1965 : 
Johanna "driana dochtèr van 

de heer en mevrouw Zijlstra - ván Leeuwen 

~~!~:~!~ 

6 juni 1965 : 
Rerber Rolien dochter van 

de ·heer en mevrouw Wal inga - van Lunteren 

8 juni 1965 : 
Ch rist i na· Johanna dochter van 

de heer en mevrouw van der Wil dt - Uttens 

17 j uni 1965 : 
Char1 c.tte Eva Christina dochter van 

de- heer en mevrouw Kuperus - Moeys 

De heer L.W.B. Verbeek (bibliothecaris) zal op 8 juli 1965 in het huwelijk treden met 
l!l~j. P. de Vries. Het huwelijk wordt te Leea'llarden·gesloten. 

Jubileum · · • 
' -♦--.-.:..--

6 Juli 1965 is het 40 jaar gel eden dat Prof.Or. M. G.J.. tdinnaert promoveer.de aan de 
Kijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld: . ; 
non regel mati 90 straal krommingn . ; 
Promotor was: Prof.Or. L.S. Ornstein. 

Nieuwe Staf- en Personeelsleden . . 

De heer J.G.J. van Lingen is or, 17 mei 1965 in dienst getreden als technl$ch ass i s-
tent bij de werk.9roep Vaste Stof· in 1Rijnhuizenn. 

Mej. t1.'~. Kok is per 1 juni 1965 als schoonmaakster in het Transi torium tewerkgesteld. 

De heren P. F. Ni euwboer en L.B. Verwoert traden op 8 juni 1965 l n di enst bij de g1 as
i nst rum ent makerij. 

1 r. A.C. Wol ff trad op 15 juni 1965 in dienst van de werkgroep FOM - K ..Y: 

0µ 1 juli 1965 treedt Mej. J.C. Mol in dienst als telefoniste Transitorium. .. 

VertrckK01, ::.taf- en r.:rsunatil si erJ~n 

Mej. D.J.H. Braun (telefoniste Transitorium) heeft de dienst per 1 juni 1965 verlaten. 

Mevr. R.G.S.S.D. ,.bma-Bonoo (bot kh ouding) zal het laboratorium per 1 juli 1965 ver-
! aten. 

Mutaties 

De telefoondienst in het Transitorium wordt gedurende de maand juni afwi ssal end ver
zorgd door de dames J.E. Frederik en M. Muil wijk. 

Na - kandidaten 

S.C. van der Geyn 
S, van der H~ning 

Harm. Saftl evenstraat 21, Utrecht. 
Korte Smeestraat 22 bis~. Utrecht. 

Doctoraal examelis 

14 - 6 - 1965 ( exp.} F. lJrJ edonks. 
( theor. ) Drs. P. van Ni euwenhui zen ( cum laude). 

Promoties 

24 mei 1965, 14.30 uur: 
J.E.W. Beneken, genaamd Kdmer oi, een proefschrift getiteld: 
nh mathematica] apµroach to carrli o-vascular function; the uncuntrolled human system". 
Promotor: Prof.Or. H.C. Burger. 

5 juli 1965, 13.30 uur: 
H.A. Van Rinsve¼ op een proefschrift getiteld: 
"Prcpert ies of P Levels". 
Promotor: Prr.if.Dr. P.r~. Endt. 

5 ju 1 i 1965, 14. 4 J uur: 
G. N. Jager op een p roefs chrl :-t gat i tel d: 
ff[l ectri cal Model uf the Hu an Systemi c Arterial Tree". 
1-romotor: Prof. Dr. H.C. Burger. 

Divers en 

Mej. E.h.G. Karsen dankt de µer~ oneèlsvereniging vour het geschenk dat zij ter ge
legenheid van haar verl oviög mccht ontvangen • 

Mej. ~.G. van Luyn zond eveneens een dankzegging aan de personeelsvereniging voer 
riet cadeau dat zij ontving. 

(varvJg oµ blz. 70 ) 



Bui rr;il andse • .JdSteit 

1.s a guest I have now been stayl ng at the "Fysi sr!1 L::ûcr-atoriu1:1 11 fore r.cre thêl :1 
six .:eeks. · 1 wil l here ur ief~ y give sc:ne imprJssi ç,ns that I li~/~ gained duri r,g my s·tay. 

Doing nu cl ear Physics with that n!ce Van de Graaff machine has,· o't i:oûrs·e; be1n a 
pl easure for me. Especia1ly, 1 have appreciated t he 1 ,w rrnchine background and gooo 
encr gy resol uti ~n of the mag1et. 1 h1ve alsc f ound it easy te work with PRof. End! 
and hl s co- workers. 1 have pa id much i nt erest in the &nçulcr correlati on studies s inca 
1 kne11 that the Ut recht grcup wcul d have gr aai: experi enca in that fi 5~ d. 1 t seeg~ al so 
ths!. 1 have uMained s ~me nice r~su!ts from my measurcments ûfl the V (p.r) Cr and 
F11 (p.J.-1 Cu r eacti Jns. 

P)i1aps Gne might al so add Suille cri tici sm. Thij r:eather ha~ defi_nit el y not· been 
wha t my wife and 1 :.1ould have l ikod it t v be. 1 enj Jyed the"S- zeil dag o;; LoosdrecMi1 

very much but fl wH l certai nl y no t forget thdt ·1~tcn,e Toren" cont rol ,1;: r(l:'c · ·· 
~ searching for au~ut three hours •.••••.•••• 

Sven l~ari puu. 

Divers en_ { verval g} 

De heer F. ~tringa (transi t crium) dan~t de personeelsvereniging voer het _.: dat he~ 
i s aan geboden. 

De heer Langerak dankt de personeel svereni ging VJ er het geschenk öntvançen ter gele
genheid van zijn hu-cierï jk. 

~uGnruimte_gezocht 

Jong meisje vraagt zit-slaapkamer in Utrecht. 
dri aven naar het Bureau van de Redaktie. 

lntervieuw met prcmovendus 

Het intervieuw met Dr. A. Bou111k negt {12 moi 1965, cum laude) ken geen doorgang 
vinden, daar de jonge doet er zich in dienst begeeft van "een bekende gl oeilamp€n~ 
fabriek in het .:ui den des 1.rnds n, U weet wel de fabriek, die zoveel ( wol frearn) in· 
zijn gl oeilampen doet. De j onge doct or liet ons weten dat hij. niet ge:;toc,rd wenste 
te worden: hij zat aardappels met l of to eten. 

Het intervieuw met Dr.':/. Snelleman, ~ns 901,aardeerde oud-redaktielid zal i_n _het 
eerste nummer van na de vakanti e verschijnen. Dan zijn weer alle_lazers aanwezig en 
b, vandi en heeft Uw intervi euwcr dan llie~r nieuwe !QOAd. Hij gaat eerst me¼ vàkanti e. 

• 

Buiten1a1ds he~oek, 

Het bezoek van de Russische ambassadeur aan het I ransitori um op vrij dag 21 mei 1965. 

Op vrijdag 21 mei 1965 bracht de heer!. 1. Tcegarinow, ambassadeur van de U.S.S.R. 
ee:1 bezoek aan de Utrechtse Universiteit. Daar daze r., : 2sadeur zich slechts van c!e 
Russische taal bedient, was het gehele ! r,., t i tuut voor Sl avi scha- taal an letterkunde 
gemobi l i seei-d om de we1 komst- en andere woorden ta vertalen. 1 n hoeverre Prof. van 
der Eng en zijn medewërkers in het Universiteitçebouw an in het Geografisch Insti
tuut aan het woerd geweest i.ljn, is mij niet bekend, macr in het TransH: o:·ium 1:.as 
het d: t~k van de Russische ~rnbatsade, di e de taalmoeilijkhed: ~ verçrootte door 

. va~. he-t R%s!s ch in het Engels ( en omgekeerd) te ve, bl ~n, 
· De amba;;sade:.ir was ve:-gezel u duc :· mevrou'II Toegc:ri no1•:a en· de her er. Goes arm, en 

Gr_ wisjin, a"bc:ss1dQ-Gec:retarisscn, te;·wijl van Nederlandse zijde de !,residE.nt-cu• 
rator, de s ecretaris van de Univcr~itei t , de Roct or Mag[iflcus in de sscretarls va~ 
de Sciiaat aam.ezi g waren. 

Oostroe!·s kwart voor vi e.· kwa•j he~ gez -:l scha~ bij het Tra~1:,d to, i u,; aan, waar tei 
verw~ kc~i~g de voorzltter van de facu l teit der WiskJn~c ~:, U1&uurwq{cns chappc~, de 
hoog! e.·aai' ( af Hoogl erare:; ) i n de astrofysica 13n de 11;:i2 rne:::end beh<'erd,w ,,ar. het Tra-:
si.t cr!.i.:-:i s~ . dci1 aang"t . r~,1. Prvf"ssot Freudantr'll lei d(,e hJt gewlscl:::p vié. e.:i:, wis
kund~practicl!- ,,al r.aa!" dR b1 at.:we col ~gelc:::>l , ,;::it, :fa ;crcs ;dsnt-cuta!ot 2.. :. Je han:l 
van ae r. maquet-te en eon plaHegrord i ets vertelde ever de nie~:·.~c!.P', . Hi tl :-n.· ,rerd een 
i< c,rt'a :·and9Lng in de ranç 9"'':lJ..,! '. or,: weer i, , de L-l?.'.J1te i'. <:".~l ter•u ~: tJ ke; c·1. w~ar 
voor de t elevisie-camera nog een demnn:::tra.ti epr-oef o1, demo11strat1e stonrJ te . achten. 
Na de beant ~oording van i~~~l e kort e v:ayon o.a. ever het col lego c~arb iJ e;i het aan
tal s tudenten narvoc,t délze prcef (de µ,ecassiebelil~ging van û~n bol) g-:demc,nstreerd 
we1·0, kon de precessie (en ovk iets nutati ,, ) vertc; ()'ld ~l)ï'd::m. 

Vervol gens werd de grot e c~ l ege;1al ten tweede mal J vei~ &tcn sn leidde PrGf. 
Fret!èent hal het gezelschap vi <l een zaal van het bij•.'tkpr·aci. icu,, (wc1.ar s1 echts sta
tisve, op c.le practicurntafols sl ,mden). ue t :mcdr.:izaal var. de k:ntii1e en ue tPnfor,n
stell i ngsrui .~c ( waar all e Nedcrl a:idse t oel i chti ngon yefl an.<ee,,,l waren dvor R~ssi
sct,e vertel ingen) naar Lle waarnemingstoren . Cel ukki g nad Prcif. Ur,dl:rhil I ha::ir in-
1 eidng over het onder~ijs ir. de slerrekunde verta~d en w~ (en i~ ve~vcud) oµ 
schrift , zoda! dit ver-haal udgedeel d kon i1orde:1, ~,ant de a1;bassadeur had meer be
langs telling vo CJr alll;lrlei kijkers, o:e de afdeling sterrekunde op verschillc:idu 
Utrech~se en Bunnikse kerktorens had ingesteld. Tenslotte werd in de bovenzaal van 
de kantine nog wat nagebabbeld onder -het gonot v1n een drankje en levensgrote bit
terballen, waarna omst~ ~reeks vijf l'Ur d;; a:ï,bassadeur afscheid nam on met zijn 
echtgenote en mede111erkers naar Der, Haag terugkeerJe, 

Met net bezc,ek van de K~ningin in het vo~ruitzicht waren er bij bovenbeschreven 
bezoek wel wat crganisat vrische feilen aan te ~iJzen, maar toch was het een interes
sa:lte belevenis. 

., 



D1$LlJSSIE. Eniye ~anttekeni 1Ç;en IJ iJ hA artikol van Dr. R. ûraar.is in j e rJ!>r1 ek 
naui tenl andse Verblijven". 

In de eerste plaats zou het de redaktie verheugen, indien de welwillende 1 ezertjes 
van Fylakra hun schrijf- en dlscussieerlusten eens willen botvieren en cJe redaktie 
letter1iJk zcuden bedel ven onder de ingeLunden stukken, {arginelé) _bijdragen, kritie
ken etc. Bij ggbrek aan reaktie op in Fylakra verschijnende artikelen, waarvan we het 
bovenvermelde art i kal van Dr. R. Braams een fraai" voorbeeld van "commenta"r-u; tl ok-
ki ng~ zouden willen noemen, heeft Uw redaktie gemeend de discussie oµ gang te ~oetan 
helpen. Wij wetan dat het bedoel de artikel flink wat discutabele punten stelt. 
Schroomt U daarom niet Uw duit in het zakje te doen in de volyenàe nummers Vdn onze 
krant (stukkgn, stuk) es, commentaren, grapi:,en, grol i en, wetenswaardigheden. eh. wor
den gaarne ingewasht bij de redaktie, p.a. Mej. W./i.li'. Rutten, kamer 302 C). 

Na deze inleiding enige opmerkingen, die puur bedoeld zijn de discussie cµ yang 
te helpen. Allereerst zouden we de schrijver op een kl eine rekenfout willen tij zen : 
l'ylakra_!{1965) 52, Se regel van beven: Er staat ;ndan haalt men een jaargemiddelde 
van 80~". Volgens onze berekeningen :: ot dit zijn 64:i, • Op deze! fde vagina regel 16 ev. 
w Jrdt een netel i y µrobl eem ges tel d, nl. dat van de verdeling onderwijstaak/research 
aan de universiteits-labvraturia. Schrijver dezes ZJU graag Uw mening hierGver horen, 
lezers. Hijzelf vraa~t zich af, üf er geen mogelijkheden zouden kunnen t1rden gevonden 
specifiek ~nderwijsbelanystell enden een grotere underwijstaak toe te bedelen ten 9Un
ste van een grotere researchtaak van de 111eer in ..llderzciek geïnteresseerden. ,,1 s streef 
percentages vo,r het onderwijsyedeelte z..,u ik willen stellen 75 à aoi v~·:r de eerste 
cate91,ri e en 20 à 2~% v.;~r de tweede. 0~ deze wij ze ko,~en bei de categuri eën aan hun 
trekken en vermijden we het kweken van administratieve, alleen maar underwijsgevende, 
bureau! isten, resp. van alleen caar s~lderende, metende exµerimentat üren, oie elk con
tact met het onder;ijs missen. 

Tensl otte de suggestie van tijdelijke verblijven aan buitenlandse Universiteiten. 
Deze verb 1 ij ven van ca. 1 jaar zijn bliven al 1 e twijfel van gro, t belang en verruimen 
de blik. i.lleen al het effect van "uit de dagelijkse sleur verlost te zijnu en met 
anderen dan de dagel IJ~sc coll ega1 s in een vreemde omgeving te werken stimuleren de 
~nderzoeker. Naast deze sterk positieve kanten zcu ik hier de vraag willen stellen 
~f er geen uniforme regelingen te treffen zijn, waardoor het mogelijk wordt op "ad
ministratief gemakkelijkern111anier üp een buitenlands insti!uut te g~an werken. 
Vaste lasteo vergoeding, salariëring, visa, reiskosten, e.d. verschijn·en als dreigende 
fantomen in het brein van do man die rn graag eens een jaartje nweg wil 11 • Het moet 
toch mogelijk zijn deze rJ■psl~mp in k~rtere tijd dan bijv. een half jaar up een voer 
ieder bevredigende manier te regelen. 

Gaarne commentaar. 

Een·redaktiel id. 

- é., -

- i 

V 2245 W1?rkgroep: F.O.M. K.V. 
S.E.J. Spinnewijn. -
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V 2247 . 'ilerkgroep: Fl uctuati everschi jnsel en. 
Th. H. Peek. 
Oppervl aktel agen oµ Germanium P-N fot udi odes. 

V 22~ ~erkgroep: Fl uctuati evers chi j nsel en. 
'il. G. van t.st. 
Ruis en Oscillatieverschijnsel-en In de GE di cdes bij lage temperaturen. 

V 22~4 ~erkgroep: Radi obi ofysi ca. 
R. C. Peters. 
Praktische uit•erking van t,ee methodes om metingen t e verrichten aan de 
stofwisseling van spermatozoa van de stier. 

V 2256 hfd. V66r - kandidaats praktikum. 
H.J.A. Kolkhuis Tanke. 
lil i crogol ven. 

V 2259 Werkgroep: F.O. M. K.V. 
,,.E.M. Laarhoven en G.J. Schrijer, 
Hcekcorrelatiecp~telling met gelijktijdige 111eting aan vier h1.eken. 

V 2260 Werkgroep: F.O.M. - T.N.2. 
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D 22 

M. van Drunen. 
Sonde-Geometrie en Sonde-Karakteristi ek •. 
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Bouwknegt, A. 
h1icrCJwave galvan0magnetic effects in n-typël Germanium. 
Di ss. 12-5-1965. 
1- romot oi-: J. Volger. 

Steller, J.Ph. 
Handigheid of inzicht 7 Onderzoek naar de resultaten van het natuurkundo-
praktikum bij het V;H.M.O, 
Diss. 17-5-1965. 
rr ,,r, t r: fl. G.J . uiinnc: .,rt. 
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Viering van het. htbileum van de. heer J.P. H~gll"eg. 

PrGf.Dr. J.B. Th~raas sprak namens de Laboratorium-Raad {in de plaats van Pr~f.Dr. 
J.À. Smit, die helaa- dGLr ziekte verhinderd was). 
l'rc:,fessor Thl,mas betrclc"zeer gaarne ldevr. W.C. Hogeweg-Dujardin in de huldiging, vlli

dat zij ten nauwste betrekken is geweest bij het w~rk van de heer Hogeweg in het Labo
rat orium. De heer Hogeweg is zijn.werk bij de -Warmtostichting begonnen. 
Daerna volgde op 1 juni 1940 zijn ben~eming aan het Lab~ratt rium; waar hij de ZJrg 
kreeg vour het Chemisch Magazijn, o.a. de uityifte van chemische stoffen en het klaar
maken van ~ntwikkelaar en fi xeer. "Uw hoooy vo r de f ot ografi e heeft zich vereenzel
vigd met Uw werkn, zu sprak Prof •. Thomas. De heer Hogeweg vervaardigde tal van l an
taarnpl aatjes, die in de l e, :,p der tijd een rrGte verzamel ing zijn \jaan v1rmen on die 

_ als zeer nuttig worden bcschüuwd tJi j het geven van de diverse colleges. Hiernaast 
heeft hij een wetenschapvel ijke verzameling aangelegd vo r verschil 1 ende men;en van 
het labcrat)rium privé. Hij kreeg de organisatie en 1 ei ding-van het fûtocopiëerwerk 
opgedragen en het beheer over het versla9en- en mededelin~en-archtef, Toen Jntdekte 
men dat hij zo goed kon tekenen, waardoor het werk wel eens meer werd dan hij aankon. 
De heer Hogeweg bezit echter de gave dat hij cp een prettige wijze kan zeg _en dat 
iets echt niat kan. 
Bt vendien heeft de heer Hcgeweg een v ... ,rname taak als C.;ncierge. fot sl ot b1..od 1-'rof. 
Thcmas namens de Laboratorium-Raad een magazijn -voor dia1s aan met- een envel c;pp e met 
inhoud als bijdrage voer de aanschaf van een projector. 

Drs. C.M. Schotnheim had als titel voor zijn t oespraak: nvan warmte tot Licht" 
en memoreerde de dag van de medische keuring op ~0- me-i 1940, terwijl we heden in een 
tijd van wel vaart loven. 
De h!ler Schl,.,nheim bcod - mede namens Dr. H.td.,di. Wouters - zijn harte] ljke geluk
wensen aan en namens het Coll ege van Curatoren de bri ef met de daarbij behorende en
veloppe met dank vc. r de zeer vele werkzaamheden in deze 25 jaar bij het Fysisch La'
boratorium verricht. 

Prot. Dr. E. F.M. van der Held sprak namens de ~armtestichting en bo;id als dank vo,, r 
het werk in die tijd verricht een geschenk dan. 

Pruf.Dr. H.C. Bur9er zei in zijn tcesµraak het idee t e hebben, dat hij een van de 
weinigen zal zijn die <leie 2~ Jaar met d-e heer ·Hoge11eg heeft 11eege111aakt. 
Prof. Burger heeft de jubilaris leren kennen als een rustig,-bescholden en bekwaam 
j l,ng mens. Ouk dacht Prd. Burger aan de vele, vele mal en dat hij de hulp van de heer 
Hcgeweg LP zeer korte termijn heeft Ingeroepen voor het maken van de lantaarnplddtjes 
Vl,Jr lezingen en co1 lage-proeven en de fotc1 s vo r -publ i cati es. 
Naast dit sc,.rt werk zijn er de vele f -.1L 1 s vo1.r feesten en promuties en altiJd weer 
trof he111 de aard van deze foto's en het vakmanschap wat er. uit SRr~J het pakken van 
de juiste sfeer en het essentiële kwam er in nacJr voren dot.r eige'iiroi'ensel ijk ~evoel. 

De heer B. van Zi jl sprak namens de Pers cneel-s-Vereni gin11 en uitte ziJn genoegen 
0ver het feit dat ctë heer Hogow~g met zijn vr ,uw en kinJeren ~eZE·dag i n 9oede gezond-

heid kon vieren. Hij vercntschul di gde een deel van het personeel in verband met de 
rhil os opi scha Spel en. De heer van- ·Zi·jl ntieiide de tieer H.:igeweg een geruisl oze ccll e
ga. "Een gedeelte van je werk mocht het daglicht niet zien (in de donkere kamer)n. 
Hij v.nd een van ·do meest kenmerkende karaktertrekken van de heer ·Hoge11eg dat hij 
altijd de positieve zijde van de mensen wilde.zien. Zo is ue f ot ograaf ock: hij be
kijkt het negatief maar ziet in werkelijkheid het p;isitief. Tet sl 0t bood ook de 
heer van Zij 1 een magazijn voLr dl a1 s aan met een en vel eppe met inhoud veer de aan
schaf van een projector. 

De heer h.J. Kelder sprak namens de 8c;nd van Hol)er Onderwijs Pers ·-neel, afd. 
Utrecht en dankte ·vo(r het werk en vou de wijze waarup Je heer Hog·eweg de cursus 
füt 1.grafie hoeft yegeven. 
De heer Kelder bcod een "boekenbon aan. 

Drs. G.H. Frederik sprak al s directeur van ue fct oyrafi e-cursus. 
Hij noemde de heer Hogeweg al s docent van de cursus fct 1grafie uijz~nder serieus en 
prees de wijze waarop hij de theoretische achtergrond wist h ,e fe ) ichten. 
De heer Frederik bood als dank een bLekj e aan_ 

Tot sl ot dankte de heer Hogeweg all en v ,- r de lvf die hem was tc.., :_;czwaal d en hilvel -
de 3/4 van de lof 0ver naar zijn echtgenote, , mdat zij hem het ste~ds m~gelijk had 
gemaakt zijn werk LU te kunnen doen. 
81.vendi en dankte hij voor de medewerking (/0 ·goede wil in Ju 25 jaar ontvangen. Tot 
sl vt vertovnde de heer Hogeweg enkele dia1 s van {zeer ) vroeger en uit recente jaren 
fot bij zonder gencegen van all e aanwezigen. · 

De Jntvangst werd besl oten met een druk bezo~hte receptie in de bibl i utheek van het 
LabJrat ori um. 

vervol g _van_ bl z. _I~: 
D 23 

1217 

1218 

Snel l eman, •· 
~ fl amo as a standard of te•~erature. 
Dis s. 31-5-1965. 
rro~otor: J.~. Smit. 

Vriens,L. 
" seml-emperi cal formul a for ca 1 cul ati.,,m of absolute cross secti cos for 
i on:izati on and excitati en of atoms by el ectrons. 
~hysica1J.. (1965) 385-395. 

Goedheer, J.C. 
fl u1.r escence bands and chl orophyl lex .forms. 
Bh•chim. et bi r,phys . .icta §.! (1964) 304- 31 7 
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Voetbal _wedstrijd _Pers oneel__Fysi sch Laboratori u111 _ -_ s2• 

Maarschal kerweerd ,26 _mei_ 1965. 

Trappelend van ongeduld begeven zich om 15.00 uur 22 jongelui· en velen die zich 
ook nog jong voel en. naar (ién der v.el e velden van het sportcomplex. ~a het çebruike
li1ke inschieten der beide keepers en het instrueren van de niet-voetballer" onder 
de spelers klinkt het beginsignaal uit het fluitje ·.~:1 het 12e personeelslid dat zich 
binnen de ,;;itte lijnen bevindt. Er gaat dir9ct een enoriil yejuich

2
op afkomstig V<'n do 

vele perscneel sl edt1n langs de 1 ijn. Gtil ukki g is de praeses v:n S c.:aw•1ezi g mtit de 
tromi.;et'om het geheel met eer. biza~ ye1uid te overstemmen. Hot gevolg is dat de a<!n
val van het personeel direct wordt afgr:,slagen en !,et ,,;jande1ijk deel in gevaar \IIO"d~ 
gebracht. Met is echter nog ee.i aftasten va:, P-l kaars .kheden en het sel ccte:·e11 \' :;> 1 

voetbal i ers en medespelers bij de tege,1f)arti j. Ge; de goals komen e;i'<el e keren i ;1 gs
Vaär. De s-t2ij d is gehee1 op1:n en het ziet er naar uit dat er deze 1;,aal geen mo!"ster • 
zege voor S weggelegd is. . 
. Ma ongeveer 202min. spJ6n ~ordt c~ een verrasse:,d ~chat g~ost dat es , not dD3\ 

bollen: 1-0 voo:· S. Ü'lder lulde aa:"ocdigingen wordt S ,3ven in Je v~, d~t' :gf .. 'l r,,i-•rtii 1 • 
d;-ukt en me-c succes \'l~k voorv';·ust . .1 irn ilchte:-- dat de studenter. 'Jlear d::- h.rdin() 
nemen, :fa ~et riutt i ;;en van een bel,_,nd.; cc1suwpt ie ui i: d., ~ufo,.1aat h::!·,r1 -te ~.JÏ cie.,:·, 
el ftall rn het. veld 11&e:' ap. Tt-cmpetueschai kl ir~t alo"'. A.:nmocdi9;nge,1 e:-: goede :-aad 
worrlen :- '9 snril Ç1?~ev0n. 

Na de aftrap is het rp&lbecld niet ge·!dj:iqd, Vo r:: r l,eide goals tih::b?n c;eva2r-
l ijke situ:ities. Er zijr, 10 mi ri :.Jten verlopen. Ü(; l i;:ks 1:0:--dt dooi·-~ (,E::i ?.a!Ht1l opu:i
ze·t die keurig wordt dgarc,1d.: 3-L :fot persont1el !s ~e Vi ai; cn91 t,, ~ov::n en oo!< n:i 
gelukt het weer (dankzij e:iorm geschreeuw .van langs dcl kant) de score :'Jon b:J\er aa1zien 
te geven. Zou het gelukken vuor het 2ïadsignaal de stand in evonwich~ te ::i :·.ir:}rn 'i 
Met de mo9d der wanh;,oi:i word! dour S ,,crdGdi gd ·. bf j éé:i cJer spaarn,.,1e ae!n'✓:.11 c:1 9c
l ukt het um de ':ledstrij d in rzar VOOi'de~l te doe.1 bosl isson. D&ZCJ stand ~! (;'!'d r;ie+ l'hlCi 

gewijzi gd zodat de beker in S -bezit biijft. Na het 1,:i.tste fluitsignaal lope!1 Cl! ~r!
bunes 1 eeg zodat het niet oeer opvalt dat vocral da '"- y;l ten, gereservec:·d voor S -
supµcr1 ers vrij 1 eeg l'laren geweest. Na e1:11 drankje in ;;De Poort n gaut een i cder zj j ns 
weegs. 

Phil osophische __ Spel en. 

Maart. 1:al kerweerd 2 juni 1965. -----· ___________ .1 ___________ _ 

Begun&i gd door stralend zomerweer schalt reeds in de och,end een !"e.shti g gel ui d 
over de vele vel den, voortgebracht door de gel ui ds i nstall ati e. 
Snel worden de poul e-i ndel i ngen vot r voetbal' en volleybal bekendgemaakt. Oi j het voet
bnl bereikt in f. <,ul e Á het pe ·s oneel van het Fy~ is ~h Lahoratori um de fi :ml 8 ,foor over
~ ! ••d 19en cp hd ,.nal yti st.h La~ora: criJm "" P.e·1 '.J•· ~;.J11i:;i'.ds~1 ft;:;1 ~i;s+a:-ir:~:: 'Ji{ :;fo, 
- ' , ;. -

C·~l' ~t:i ~~-~ '✓ :: !"s .... ,i -1 cn:J2 ~ ( Hdl ë i ... ;ti.JJ-;_•'1.. ,1 ~ • .. 1t: o S zi t~ net" er aan .. '~nkel i ; k i1ai. 
1!i t dat l'..-E zich 1,:-nder mee~ vo ~r de finale za1 pbatser:. Na o·,eri'linn: ngen op het 
0:-:. ':isch Lz.boratoriull! en S wGrdt ce :i:eg eer.ter vPrstc, a door U.P. 
Het çevol 1J w~.s dat dde elftallun met een g~lijk aanfal over.inningen bovenaan d u'l
uen. U.P. do0r o•:crwinnin(:?, c, • Or·ganis:;h Laboratori1:m en A-E, s' dat U.P. e" Q~p
nisr;h Laboratorit::.i versl u.,,11 ·2n ~at reeds genoemde A-E, Het doe! ge:.1iddel d1;; moest r.u 
de doorslay Qe'len. U.P. en S eindigden met \iel ijk doelge:a icd:::lde en hie,•in vc1,r
z~ge;i de re~_;l :.~r.tenten van de phil LSüphische spel e:1 niet. Bei de> elftallen kc,zen d.: 
vuur :,en \JB b',zal i Ç'11aken2e oi., 1 ess ing. Na veel gdi s cuss i iler werc ces l ote:i tot het nc 
riien van st:-afschoppen. · S had hiermede g~an :noeil ijkheden en k,,ao zodoer.de in do fi
nal ::. Het personeel van het Fysisch Lab )ratorit:m kreeg hi 13rmede de kans Oµ revanche 
vü0r de gel eden neder] aag van twee \ileken daJrv-o:r . Met rust was de stand nog clu'.Jbel -
blank. Het µ2rson1Jel was iets r.1 .;er en or,k gevaar] ij ke:-- in de aaw,a1 maar de vcrde-
di ging van S had het steeds weer weten te ki aren. 

N~st·-zien we hetzelfde spel~oel d. Een misser in de achterhoede van de t t~
denten maakt dan aan alle illusies een einde, z dat het personeel met de fel begeer-
de beker naar huis ging. 

2 
. 

· · l~indar gelukkiç v~or S was dat tijdens de eerste wE>dstrijd Lhl. var. de Linden 
zodanig geblessee!'d raakt e dat een bezoek aan het ziekenhuis gewenst Ylás. Een ope
ratie bl eel; noodzakelijk en het gehele elftal wenst hem een spiledi g hersh:1. 

Bij het volleybal hadden zich vele teams ing~schreven. In µuulll 1-, zijn zowel 
het personeel van hei Fysisch Laboratorium als SL. ingedeeld. ::Juor·al haar v! sdstrlj
den te winnen gaat S over 9aar de finale terwijl het persc,neel in de mi ddenmo~t 
eindigt. De finale tussen S" en het Or\iànisch Laboratorium .iurdt dbi,r eerstgen1,em
de gewonnen, 

Voor.de athletiek is de belangstelling niet erg grout. Het eerste nummer dat 
verlopen wvrdt is de 15üu m. De overwinning gaat hier naar E.L. de Beer in 4.26 min. 
De 1UO m wordt ge;1..innen door J.... Oudsh"çrn (12 sec.). terwijl de prijzen bij het 
hooç- en verspringen gaan naar respectievelijk gedeelde eerste plaats Vriend en N1i
h ..,ff ( 1. 59) en G. Bijl ( 5. 48). 

Op zo1 n dag kan hel aas niet iedereen met een prijs naar huis gaan, ir.aar \:lel ken
den allen genieten van het zomerse weer. Een ieder verli et na afloop ddn o~k gebruind 
de terreinen. 

2 
S __ - __ A-E _ Zei 1 dag. 

Loosdrecht, _ 10 _ion r _ 1965. 

Ondanks de vele scepti sche opmerkingen van vo~ral buitenstaanders t ver het te 
verwachten weer t oog het bestuur zeer cµtimistisch aan het werk om. ern puzzel tocht 
in elkaar te draaien. Ook nu bleek wear dat hr>t K, N,lt l. het mis had. Spraken da 
wee1·b;,ric1t en vver .,pklarin ;w ;,1 hei r.;: t.ldc;; Je•· , dnds, een f "q r:as dat de gehele 

, si: 



. BRi.riOWEER~EüSTRIJ D. 
Door het landelijk al yemeen orandweerwedstrijdc~mité werd een Gewestelijke Brandweer
wedstrijd van de Gemeentelijke- en Bedrijfsbrandw~ren geor~aniseerd. 
Deze wedstrijd werd op zhrdag 29 mei 1965 te Lochem gehouden en hieraan namen 14 
0randweerpl uegen deel uit 5 provinciën. 
Van de leden van de nedrijfszelfbescherming VdO de R.U. werd een brandweerploeg ge
vormd, die deel genomen heeft dan bovengenoemde wedstrijd •. 
Deze groep bestond uit de heren: 

Bevel voerder: P. van Drie {Bureau Universiteit) 
1) L. de Ridder {Fysiologisch Chemie) 
Z) w. f' ost (Fysica F.O •• ) 
3) W. Lagerwey ( Transitorium) 
4} C. lauf (Kunst Historisch I nst.) 
5) J. Lutters {Bureau Uni versi tai t) 
fi ) ~- Driehuis {Systematische ~lantkunde) 
7) F. Nyqvist {Transitorium) 
8) A. Brands {Transitorium) 

Met de heren Li eet (instructeur), Nyqvi st en Lagerwey had de ondergetekende een kort 
i ntervi euw. 
vraag : Hr. licet is de uitslag van deze wedstrijd voor U bevredigend 7 
antw. : Ver boven de gestelde verwachting, gezien het feit dat de groep niet in de 

:,iêlegenheid is geweest om wedstrijdervaring op te doen. 
vr&ag : r1 welke plaats kwam Uw groep 7 
anh. : De groep Utr. Universiteit kwam DIJ de 4de plaats. 
vraag: waren er nog prijzen aan verbonden 7 
antw. : Ja, wij beha~ den een medaille met de inscriptie van ffzaer goed" 
vr.uag : Hr. Licet hoe lang is de vo(irberelding hiervoor geweest 7 • 
antw. : Gezi &n wat het had 11Jet en iiezen betrekke1 ijk kort, r,ngeveer 6 middagen, daar

om valt de uitslag van de wedstrijd ons zo bijzonder mee. 
vraag : Hr. f!yqvi st, wat waren U111 werkzaamheden tijdens deze wedstrijd 7 
antw. : 1 k moest, samen met mijn cod ega Driehuis, de eerste aanval inzetten op het 

brandobj eet, waardotr verdere ui tbrei ding kon worden voorkomen. 
vraag: Waar be~tond dit brandobject uit 7 
antw. : Het stelde een brandende patates-friteszaak voor, waar de brand begunnen was 

1 n een opslagmagazijn. 
vraag : ~r. L agerwey, wat was Uw fu(lcti e bij het blussen van deze brand 7 
antw. : 1 k was assistent van de bevel voerder, waaruit voortvloei de dat ik de commu

ni cat i o ~nderhield tussen de bevelvoerder, de deelnemende groep en de denk
beel di gu l>randweer-tel efooncentral e, wel ka op 200 meter afstand van het ob
j eet 1 ag. 
Bij deze taak moest dus snel gel open worden, waarbij het jurylid, dat mij 
moest Je,., rd ul an, wegens ademn ood mueite had mij bij t.i houden. 

v, . ag: Hr. Lied, tdt -.d ke i'ersvnen besi.nd ,ie jury? 

ar,t~. : De Jury bestond uit .i rand'lle:.J r-ccmmao:danten van di verso neder! andse brand~ 
weercorps8n. • 

vraag : Hr. Lagerwey, na hoeveel tijd was de brand bedwongen 7 
anh. : Na 9 minuten en 56 seconden. Dit is gerekend vanaf de start (10L meter af-

stand) tot t eru gkcmst. 
vraa9: Hoe was de al yemene stemming bij de pl ijeg he~r Nyqvist? 
anh. : Onderling zeer goed, maar oük 11et de col l ljga' s uit de provi'nci e. 
vraag : Hr. lágerwey, is de patates-friteszaak geheel uitgebrand 7 
antw. : Neen, gedeeltelijk. · 
vraag : Hoeve0l was de schade 7 
anh. : 3 Ten, echter niet geheel want deze 'llaren gevuld met ••••••••• water. 

En nu wachten oµ de volgende brand. 
Naschrift : De heer Heynekamp ~Fys. Lab.), die reserve was, heeft van deze wedstrijd 

een smal fi 1 mpj e gemaakt. 
1,l s dit geslaagd is, heeft de heer Heynekamp zich i>erei d verklaard te ZiJner 
tijd het fil m1Jj e voor belangstellenden te vertonen. 

B.v. Z. 

Vervol 9_ van_ bi z. _ 79.. s2 
dat na het startsi 91:aal al Ie bot en een kol kend zeg achter 1 i et en. Hel aas bleek de 
tc.chi op een zodanige wijzo uitges ti ppeld te zijn dat velen al uirect in het begin 
~et vele problemen te kampen kregen. Het zoeken naar zonnebadende p1~ten, liggend 
1n het hoge gras, was geen eenvoudige t aak. Uiteindelijk bleek dat twee bemanning
en de gehele tocht vol..1 racht hadden, zodat het rekenwerk tot ae,, minimum werd te
ruggebracht. Bij gebrek aan verdere gegevens kvn de poedelprijs niet uitgereikt 
!orden. Iedereen was het er over eens dat de zeil dag een succes geworden was, zo
dat allen m8t gezichten variërend in kleur van r (,(Jd t ot bruin naar yelang de graad 
van verbranding de terugreis aanvaardde. 
Limmerik van de tweede prijs winnaars: 

Een bu Ltsman zeil end te Loosdrecht 
Lag ruy~elings pl at .;poe vo<irpl.icht 
Hij wist zich geen raad 
~ant hij was veel te laat 
11\aar tweede is toch nog niet zo slecht. 

( Opdracht: maak een l immerik met "L oc.sdrecht" en nraad" ) 

lil. F. H. 



fERS O NEELS-VE R E N IG ! tl G 

Foto- en diatento~n~tel ling / wedstrijd 1965 

We zitten ongemerkt alweer volop in de zomervakanties •• In deze periode worden de 
meeste foto's en dia1 s geschoten en wij zouden aan egn oud gezegde het volgende kunn un 
t c.ovoegen: Wie verre reizen doet kan veel verhalen, _maar ook veel laten :zïen. 

Ik geef toe: het zijn niet aitijd onze beste foto1 s of dia's, maar dat is ook niet 
nodig want het is bedoeld voer een herinnering aan onze vakantie. 
Het bestuur van de Porsor.eel s-Vereniging heeft het plan om begin oktober van dit jaar 
de traditionele. foto- en diatentoonstelling / wedstrijd te houden. · 
. /i e weet zijn er onder Uw vakantie snap-shots é~n of meer onderwerpen di e zeker een 
plaats .verdienen op cJe tenfoGns'telling 0f in aanmerking komen v1.or do wedstrijd. 

Ik wens U van harte succes en sluit mij verder aan bij de wensen van onze houfd
redakteur frof. Thomas. 

~edstri j dei sen 

fot o-wedstrijd formaat 
underilerp 
aantal 

dia-wedstrijd onder~erp 
aantal 

: 13 X 18 
vrij 
cnueperkt 

vrij 
3 stuks 

B.v. Z. 

BEHEER- EN L~BORATORtUM MEDEDELINGEN. 

De aandacht wordt ar nog~aals op gevestigd, dat vo0r iedere buitenlandse reis, waar
van de kosten niet do1.-r het Co11 ege van Curatoren vergoed worden, via de Beheerder 
bui tengawoon verlof moet worden aangevraagd. 

de Beheerder. 

Technische_gesprekke~ 

Volgens de jaarlijkse en reglementaire bestuurswisseling treedt het l>estuur van Tech
nische Gesprekken af en wordt het nieuwe bestuur als volgt samengesteld: 

voorzitter: T. E. d1 ,irnaud 
secretaris: H.i.. Nijhuis 

Wijdanken allen die hun medewerking aan het tot stand komen van de vocrdrachten ver-
1 eenden, in het bijzonder de aftredende vo~rzitter, de heer M. de Voigt, die als se
cretaris respectievelijk vor.nitter gedurende de afgelcpen 2 jaren een bestuursfunctie 
v,rvul de. T.E. d1hrnaud, secrot~ris. 

Zo nu en dan wordt me wel eens de vraag gesteld: wat gebeurt er nu allemaal op ka
mer 208 .7 Ik anhoord dan wel eens schertsend: vroeger hield men daar de boeken, doch 
si.nds die weg zijn, is er de boekhouding onder9ebraGht. Toen ik_ korte tijd na mijn aan
s tel] tng als hoofd van de boekhouding nbij de Natuurkunde• van de Ri jksuni versi teit te 
Utretht kennis ging maken met het hoofd van de administratie van Curatoren schetste 
deze als taak van de administratie der instituten: a} kredietbewaking; b) het personeel 
zoveel mogelijk ontlasten van het vervullen van ,diverse voorschrift en en van admi ni -
stratieve rompslomp. In een aanvankelijk i.deal isme zou je dan miss~hien kunn~n denken, 
dat ;;:rn ig medewerker van het "l ab 11 je van tijd tot tijd ,in zijn hart dankbaar is, om
dat je voor hem het verbruik van Je ,toegekende '{rijks-)centjes" bijhc.udt • 
Doch reeds na een korte spanne tijds merk je, dat menig 111erkgroepleider· zich aan zijn 
aubsi die niet al te veel gelegen laat liggen, zolang zijn onderzoek aai:ir op het gewen-

. ste peil "kan 111 orden voort gezet. 
En wat de administratievu voorschriften betreft 1 oog j e menigeen zo nu en dan dani g 

voor de voeten. Sijvoorbee1d op zekere dag blijkt plotseling tijdens het ondei"Zoek, dat 
een bepaald apparaat eigen] ijk al 3 dagen in huis had moeten zijn. kien holt naar de aiJ
m i ni strat ie, en goeft te kennen, dat men een bepaal de leverancier 111i l opbel 1 en om het 
gei;ienste instrument direct te laten afzenden. Hier Lil ijkt nu, dat de bestelling vi2 
het Rijksinkoopbureau moet, en dat het 11101 2 ä 3 'Reken zal duren voordat het d.csbetr.;,. 
fen ue to;;stel in huis is. U lJegrijpt, dat een cjergel ijk 11 uit de hand namen" niei: be
paal d in goede aarde valt en vaak ziet men het~slachtoffer" verdwijnen met een uitdruk~ 
king op zijl gezicht van °oh die bureauc:-atie". 

Gelukkig behoort het bovenstaande tot de uitzonderingen en in het al ge:neen mag de 
adminlstratie zich verheugen in een orettige medewerking en ik verwonde!" me vaak over 
het beyri p, . dat men voor de gang van zaken heeft, ook als veel extra 1 ast wordt ver
oorzaakt. Inderdaad fs het zo, dat wij aan handen en voeten gebonden zijn door allerlei 
vo orschriften an ik zie het dan ook als één van de voornaamste taken van de ~dminf
stratie om de last in de vertraging - die deze voorschriften veroorzaken - tot een 
minimum te beperken. Anderzijds is het zaak om zover mogelijk vooruit te plannen en 
zo spoedig mogelijk tot bestel] ing over te gaan. Vaak ook wordt een bestelling vertraagd 
doordat de bon onvol ledig is ingevuld, zodat navraag moet worden gedaan. Behalve een 
volledige omschrijving van het gevraagde materiaal, een duidelijke vermelding van de 
naam van de bestel Ier en de handtekening van degene die bevoegd is tot bestellen, moe
ten ook de nodige administratieve gegevens worden vermeld, te weten: 
1 f,chter nbetal in!,, door• moet het instituut worden vermeld. Dit is op een paar uit

zonderingen na a) R.U. Fysisch Lab. of b) R.U. Transitorium of c) FOM. 
2 ,.chter nwerkgroepn moet duidelijk de werkgroep worden ingevuld, hetzij de volle

dige naam, hijt zij de lettercode (die in ~ezen een afkorting is), hetzij de num
mercode. Bij werkgroepen van het Transit ori urn gelieve men v66r de letter- of num
code een nrn te zetten. 

3 Bij bestallirnJen v.:rn ... ateriaal voor bcsta~ncle ~ ;;t .il l i r, ~eri d a1,i,aratuur van de 
. . .. 19 -



FOM moet dui del ijk op de bon het FO/i1-apparaatnu,.mer worden vermeld, 
Beh.al va een vlotte bestelling, is ook van belang, dat de facturerr zo spoed! g moge-
1 ijk worden betaald. Stuurt ·u ·dus de pakbonnen di reet docr naar de administratie, 
voorzien van een handtekáoing eventueel aangevuld met de naam In blokletters, als de 
signatuur niet duidelijk 1 eesbaar is. 

Het is een goede traditie, dat aan de werkgroepl elders en sub-werkgroapleiéers ✓ 
iedere maand overzichten worden verst rekt, al of niet vergezeld van een dup1'i caat
kaart, Hel aas i. het door overbelasting van de boekhouding in 1965 onmogel Ijk geweest 
deze gewoonte t e handhaven. Wel hopen we zo spoedig mogelijk ■eer tot het verst rekken 
van deze maandél ijkse overzichten over te gaan. 

M. van Lith. 

Nieuws van El ektroni ka. 

De kwartsklok: gangfout ca.• 1.10-9, verloop onbekend. Voor wie het naadje van 
Je kous wil weten: in tegenstelling tot vroeger is thans de v6órzij de van de sec. 
µuls 1,7 msec achter op 11,ll. De lengte van de puls is thans 70 msec in plaats van 
50 msec. 

Ten behoeve van een cryostaat werd e~n yevoel ige weerstandsdiscriminator ontwik
keld. Hierov kan bijv. een NTG-weerstand als sensor worden aangesl oten. Het weer
standsbereik is van 0 tot 400JL met een instelbare resol utia (hysterese} van 0,2 tot 
201)_,. 
0nhikk;;l ing en inlichtingen: W. Smit. 

De ionenbronzender van de cascadegenerator, die nogal wat storing veroürzaakt_~P 
ca. 70 MHz wordt vervangen door een .kristal gestuurd exemplaar op 40,68 MHz• 5.10 • 
Mocht U binnenkort dus zoi ets tegenkomen (met 8U0 Hz rimpeltje!) dan weet U-waar het 
vandaan komt. Tussen haakjes: als U zèlf ergens in het hoogfrequente van doen hebt, 
genoemde frequenti e is vrij voer industriële toepassingen en dus ook voor U, mits U 
ziloh houdt aan da (betr.ekkel ijk ruime) tolerantie en er geen antenne aanbindt! 

Uitbreiding van de service. 
L, C en R-comprn.mten kunnen vanaf heden gemeten worden btj alle gewenste fre9uenties 
van ca. 20 Hz tot 33 MHz, dit dank zij het feit dat onze hoogfrequent meetbrug uitge
breid is met een oscillator-detector. U staat er van te kijken hoe bizar vele onder
delen zich bij hoge frequentie gedragen •.•.•.••••••• dat or oo~s werkt is een 
mi rakel. ........ !!! · 


