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V E H H U I Z I N G 

november 196 ~ 

h'et vertrek van de T.D. uit het Fisisch Laboratorium naar het nieuwe ~etJou11 in de 
Uithof brengt opnieuw- en zek<Jr niet voer de laatste 11aal - çrote versch;,:vincrn racde 
in het gebouw tlijlhou'llers tr"at. ile karnercoaim is,;ic (bestaands ui t d~ heren ·,an der Leun, 
Casteleyn, van Eck en scl1rijver dezes) heeft zoryvuldig aile grote er. .klein<> w,.m:;en 
vorza~el d en zo goed il10ge1 ijk getracht de an er urgentste 9evall r,n te hel pen. IJver het 
al ~eraeen is dit werk minder moeiliik geweest dan enkele Jaren geleoen, want het is 
.ierkbaar dat lanyzaam::an i ets meer ruimte ter beschikkin'J koot; da.:.· r :-: is bij èe ver
.:m:loringc:i nu ook voór: Id eerst getracht oo enige richtlijnen vast te houde:n; deze 
;ij_n ontsfaan uit twee grote gebrekei. van het geuouw, nar.,:ilijk hat zeer çrate i:ekort 
á~n zitkamers en de vers~reide 1 igging van k~~ers die t ot een werkgroep bchore~. 
l,,.hd t<?rste enigszins up {e vango:i is besloten om de rcimto van da wcrkpla::ts te ver
hlc1 in kleinon1 kamers; or;pervlakkige toeschou1;ers heui)en , naar ik i:ab veruor.:en 
ro~ds vele nagatieve op.ierki ngon ga111...:akt over dde hokjesr1eest, itaar ik ~.Jr, bli; d"t 
cie laboratoriumraJd het inzicht vJn de kamercomaissie dealde. 
':en eerste poging '.lm het tv:eeóe gebrek te verminderen i;; het besluit 01n de g,h.::le k1: l
dei"ve:-diepin9 t oe te •- :~ ztm a.:n de werkgroep kernfysica. 
Ondertussen ' s voor Grie hco9ltirare,1 de si tuatie gunstiger yewvr<fon: ?rof. ll1'<'- .1ade 
krij ryt een zitkamer me{ confcrenti etafel en zit je op kamdr 314, Prof. 81 aams <;en zi t
~:~~r ~et confarentietafel zonder z)tje, Prof. UGnier van der Gon uan denk~d~er, zon 
u?r conferentietafel en zondsr zitJo. ~ede door doza vor~chui .:n~. , k~n r~ Droc~or 
.;G.1 dafi ,1 itiev" k..,mer !;rij!:i°cn dicht bij het betwarsÎ.lt.raau. Jr. Ctï r. Sm: t. rti .i1'. biJ 
da bibliotheek, ter,;ijl ur .. Goerh~er en Or. ~rioll cman eint..e li J~. na jt:•\.n, een k.-irJer 
krijgen, .die althan~ enig;zins ~ij hun st~tus pn~t . 
E1ectronica wordt uitg3Drciu met k~rner 412, nog ~e weinig, maar l ater meP.r! 
Zoals het een yoecie secret..:res:;a b.:ta.:ir." vol l)t Mej. Be" l,aar µri nci µaa l cp de voet 
naar kamer Jl4a, 11aar ~ej. i.lcursen 111 0Jt hel ad:; , o:idanks r.i iJn toezeggin9, met het OiJ

st ij gen naar behre oorden wichten tot zich ni ~u1.e aardver"cnui vingen aankcndi ç • 
Ik hoep dat deze gegJv~ns een indruk çevan van de zorgvuldigheid, waarmee alle bel an
gen teyen el kaar zijn a'fre110':)eti" 

H. W. 
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E X C E L L E N. T E E E H ..:i .l _E_ ~ 

filet mede;i"rki n,; van het Coll e9e van Curatoren, de Ji rekteur uen,mrnl van \Je ïlaten
schapµen, hdt Jurdau v~n da ~nlv~rJta1t, het bouwburaau, de architect~n, de aunnerner, 
de vcrtegenliloorJi yers van de senaat, van do faculteit van ,iisku;i~e en Natuurweten
schap~en, de sub-faculteit van ilis- Natuur- en sterrtikunde, Ge lauwatoriumraad van de 
natuurkunue enz. h.J,~ft de ~1/nister van Onderwijs en ,;et..mschaµi,;en op maandag 1 nuve, 
oer in uansluiiin9 op het ontbijt op axcJl lente ï1ijz~ met _een bulhlozer een e1Jrste ha~ 
yencmun om dn·.,rmee de bouw voor t.e fandt1mgen1:rat or in to I ai üen. 

Vul yens het bestak zal ~e hal voor de guner.:. tor na t11eahonderd 1t1 .:rkua9en gereed 
zijn; nu ik oit schrijf vriest het orie gr~den, maar gelukkig Is het zondag, dus geen 
werkdag althans niet voer Je bouw; trouwens morgen kan h~t bGst w~~r dü~ien. lo zullen 
we met ~e uouw steuus tussen hoop ~n vrees leven. Hovpvol is dat Ge ervaring h~~ft ui t
gei,;,zen, dat als eenm.::a·i met r.e uouw begonnen is de oplovering met 111aini 9 vertr.i;iing 
op het ~ouwsch~~a volgt. En als een geuou~ klgar is, dat alle lecu spoedig vergeten is, 
zei fs al -.erkt oe v\lr,iarmi ng on de t"l efoon niet ui r~ct an ook ?.l i:; .. r y,.,.in Y<>S cf 
zd j·:; geen l ucllt. 

Üi:lt:nister .ias kennelijk irds, uat ~:i.n hem 9evra:igd w;is 1::: deze eersta st..ip vi;or 
oi t ni 13u111e praJ !let te rntten; Den H,.ay moest -toch maar weer d;:i gronc!sl ay l eyy&n, '»as 
zi;n reactie in zijn toaspr..:ak en aansluil trnd Ja.:re~ 1 iel~ Je linistor !len v1ir1 9 ;;hi · 
Joui om heia r:h, politicus toch ze, goed mog iliJk le helpen met ~eskunJi ye en relih ar
gumenten voor ,(! verûe~i ylng v;,n Jit Suurt pruj ~ctan; uic uit verzu(jk zou het Cul egr; 
van Curatoren lllerkwáardige conclu!>ies kunne11 trekken. 
,tij kunnen pns mat hof. Hoogenboom .:i.11 oen maar vcrhe..1 yer. over de ::.:anw1 ns t ei e o.,i ko:nst 
is. 

De gunerator liyl in stukjes en beetj tls geraed bij High Voltage En9inosrtngin "1rnrs
foürt; de chijck-1 ist geeft ~an dat alle onueruelen reeJs eigun~om van Je P.iiksuniversi
tei t te Utrecht zl J n , à raison van 1,6 mil l i oen gul Jsn: dti vuorberei ûende experim;)nten 
met v-cuuml ei ui ngen ',on 11J b t 1 :> meter 1 engte zijn reeds be'lonnen in de uar~k LllÎ dse
rey (wat ûoe J~ toch van ali ~s in zo'n locjs!). 
Kurtom, er gènereert nieu11 1,ven in de: orou11erij van hot Fysisch lalloratoriua- t;Jiif-LEX. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - H. W. 
Toen Ik onlangs met ie:iand sprak over de mogeliJkheden en beperkingen van de pers. 

ver. bleek mij dat deze nog niet al gemeen bekend zljn. Het Is moeilijk om in de iJaàr ter 
beschikking staande regels uttvoeri g zowel over de beperkingen (geen belangenbehartiging, 
geen p~eudo-vakverenig1ng) als over de mogel ükheden (zie blz. 124 over het reeds uitge-
voerde programma) te schrijven. 

Basis en doel moeten zijn een persoonlijke en vriJwill I ge bel angst el l I ng voer bepaal do 
activiteiten, als biJV. film on rel.verslagen, en het appreciëren van een blijk van belang
stel I lng bij persoon] Uke gebeurtenissen als hu\:lel Uk, gezin.uitbreiding, ernstige ziekte 
e.d. Dit alles ~et respect voor ieders lndividual itelt. 

Overigens: deelneming aan de personeelsvereniging maÇ; niet - voor wie ook - een 
_ 2 _dubbele ff nanci ël e bel astfng geven. Hierover wordt gesproken 1 

c.s. 
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flaarde lezer van ueze regelen, scnrik nie-t. ile emi nentie, .: i c: in oeze kcp oedoel ~ 
.ordt, is geen kerkal iJk hoog~aardigheit&.r:kleder, düch een oud-Fysis~1 Laboratorium 
Klaas (afgekort O.F .L.K.) die terugolikt ~ zijn drukke ambtstermijn. Het zit er bij
na op. Een Jonge a11bitieuze Nieu1·Fysisch Laboratorium Ki aas ( voortaan ti.F.L.K.) staat 
reikhalzend uit te zien naar het moment, Wdarop hij m,j van miJtar, tabberd, staf en 
verantwooroeliJkheid mag verlossen. 

111en heeft miJ benaderd met het verzoek iets mede ta delen over, resp. een klein 
tipje van de sluier op te lichten van, de sfeervolle gehiemzinniyheid die d& gebeur
tenis:. en rond de eerste tiooderuay in december pleegt te omhul 1 en. tfrc verzoek moet ik 
echter, al s teg~n miJn principes als O.F.L.K. van de hand ,ijzen, Immers ik ben ge
bonden door miJn ambtseed, afyelegd in de handen van ..•..•...•• (kan niet medtyede~ld 
•~ orden in verband met ml]n rnijypl icnt }. ne l wil ik eni ;;e perifere aspecten voor J 
belichten. 

Hoe wordt iemdnd O.F.L.K.r 11nhoor1.1 : door tot F.L.r,. gek ozen te woroen, waarbij 
de r~atie van Heide~~er g~dt: F.L.K. • n.F.L.K. üe verkiezing tot F.L. ,. geschiedt 
door .•.......• in het. •.••...••. , waarbi J de kélndi da<-1t beo\lrdeel-d 11ordt op grono van 
o.a. ue volgende (karakter-)eigenschappen: 

1. 1/eel wet endhefd (pol ygnosi a) 
2. kechtv~ardi~heid {lus est suum cuique tribuere) 
3. Aanwezigheid v~n dichtader(s) (de zgn. presentia ~rtheriac poetica~). 
4. Beoûrdelingsvermogen (potentia deliberationis ) 
5. Eerbiedwaardigheid (eminentia) 

HierbiJ dient aangetekend te worden, dat voor &ll a eigenschappen cijfers van O tot 10 
gegeven worden, en dat uit de groep van O.F.l.K.'s met een hoge waaruering van punt 4 
een aantal verdienstelijke Beheerders is gerecruteerd. 
Äls de N.F.L.K. gekozen is, doet hij zijn werk in stil te (zgn. anonymitas) zoals het 
behoort, geestelijk en daad~erkel ijk gesteund door zijn Pieten (welke benaming geen 
bi~ ogische associaties behoeft te ver~ekken). Als een tul~enb~ met een v~rlate bl oei 
blijft hij onder het oppervlak der lileken, vertoont zijn luister op d~ dag. Daarna ver
schrompelt hij weer en is uit het betoug verdwenen. 
U zult zich afvragen: hoe voel je je als F.L.K.? Antwoord: druk, geheim, verant~corde
lijk, belangrijk, zeer vereerd en beetgenomtin. 
fot slot: hoed U voor de F.L.K., hij slaat U gade. Hij is als een expert in de ca~oo
flage techniek, hij zi t t zonder gezien te ~orden. 

Buitenlandse_gasten 

Donoerdag 2 decamuer plechtige ontvangst van buitenlandse g&st. 
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_U]_ij_~c- geueudenissen 

7 ok l ober 190)~ 

P E R 

Ingeborg dochter van 
de heer e.n mevrouw Ten i3osch-Dams 

~~~~!~!~ 

s u N M L " ---------

Mej. G. Thebt n farvile (schoonmaakster) is u,, 24 september 19G5 met ue heer Litke. 

riiej. H.C. van ./:log()elen (sch::onmaakster Leidsewey ) iJ op 5 november 1Yu~ gehuwd met de 
heer O.~. Kooijman. 

De heer C.D.J. van de 1<<irput t,li op 17 november 19.J J in het hull'el ijk treden met f'ej. 
R. ue Kà. 

i'li euwe Staf- en Perscneel sleden· 

De heer ~-H.C. te Kuhe "ard per 1 augustus 196:i aanges.t el d 1 ot assistent uîj. de 1:1erk
groep Tn 2 in Fühl-verband. 

De heer P.J.M. Thomeer werd per 1 septamoer 196~ aangest~~ als assistent bij het 
propaeueutisch µrakticum. 

De heer ,;. Doei man werd èveneens per 1 september 196'.J bij hot µroj,aecieuti sch prakti -
cum aangesteld. 

ürs. Á. E. L. ûi eµ t ri nk trad met ingang van 1 okt o!Jer 196 5 in dienst ais wetenschappe
lijk meua, !irker bij de t1erk9roep K ! in f0h1 - vervand. 

De hear J.A. van llest ll'erd pur ij oktober 1955 c1angestelo als as~istent op het 
elektronika praktikum. 

De h8er H. Schip~er werd per 1~ oktouer 196J aangestitld als assistent uij het prop. 
prakti cum. 

De heer J.C.H. Oudemar.s is per 1 novemuer 19ö'.J als assistent in dienst getreoen bij 
de 111erkgraep K ! in FOii1-verband. 

tnej. l. Post trad op 1 nov<Jmber 196:i in Ji enst als schoonm~akster in de dep·endance 
Lei dse11eg. 

Als leerling-instrumentmakers in de universiteits111erkpla~ts werden aangesteld de 
heren G.C.Th. Arnoldussen, :1, Hendriks en K.F. van Sunsbaek. 

Vertrokken Staf- en Perscneelsleden 

Per 1 novemoer verlieten de dienst: 
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Nej. H.C. van t.ivggeler1 ( .. eidse,:eg). 

~~- ~-_iJ. Jager (hi~d(Fysiol.Fys. J. Lld heer Jager ha..:tt "en funktie aanvaurd uij de 
uata~rse I nternat 1 unal e I etrol eum !111 J. in I s-Gruvenh.!,Je. 
Ir.~- van Loon (hied./Fysiol.Fys,J heeft aan f,mktia aanv.,"rd oij Je 1:uo9ovens in 
IJmuiden. 

De heer P. Padmos (Tn 2) verliet deze wer~groep in zijn funktie ~is technis.ch assis
t ent. 

Je hei r L. van de~ ~uys was technicus C bi) de Universiteilsuerkpla~ts. 

rr:utati es 

prs. G. van DiJk is op 5 cktot>er 1965 in militaire dienst gegaan. 
De heer J. J onker (T. D. ) 1al Zijll 'llerkzaarnheden in het Fys.lab. bl uven verrichten. 
lfa-kandi dat en 

1. 11.J. Ger.seberçer 
2. J. van Keulen 
J. \'l.P .M. ,lal fl iet 
4-. F.i;.i1i.F. Oostwegel 
:1• P.C.M. van Jer SchGd 
6. Th. Stoop ~ 

7. K. Vos 
b. F.W.". Vdn Wee,1 
9. J.~.J.M. Winterrnans 

10. J.l.C. van ,JiJk 

Doct ora~l examens 

van der Goes straat )2 
Lijnmarkt 47 
lange .Jufferstraat 11 ui s 
rlooft Graafl andstraat 119 
FrJderik Henr.rikstraat ~7 
Justus van Effenstra:1t JO 
Johan da ~itstraat J Jis 
ko~ft Gra~rlandstraat bo 

"denau~rl 8an 2b6 
9ril l enhofsestraat 9u 

o.l.v. Pr.;f. ,,r. J. Volger 
o.l.v. Vrs. F, iJri edonks 
o.l.v. Pr~f. Jr. C.hl . Br2ams 
c.l ... Drs. P.J. Ka1ff 
o.l.v. Drs.;!. v. ·'illigen 
o.l.v. Dr. R.J.J. Zijlstra 
o.l.v. Dr. ;i •. J. Krusemeyar 
~. l. v. ur. J. C. 6Mdheer 
o.l.,1. Ir. F.L. ErnJ 
o.l.v. Urs. H.J . van ,.rk 

11 oktober 1~b'.) (ex~.) îl.G. van "st 
J. G. (,, 11. Bik 
"· Cl emens 

b novemuijr i9b~ lexp.) J . Baan 
r'. Padmos 

rl. G. de Vri es 

15 novemuer 196~· , 14. JO uur 
û.~. ~cket oµ een proefschrift getitald: 
On t~e conductiun mechanism of some transiiion metal uxides. 

C.J . v~n der ndnt 
G.J . van der ~ildt 

De tekening uit Fylakra !_(1965)3 betreffende de ere-promotie van Prof.Or. P.M. Endt 
werd vervadrdigd door Drs. G.H. Frederik. 



8UITEnLANDSE VERBLI JVEti 

Van de buitendienst Hrciston, 16 juli 196.5. 

Hoewel een aantal universiteiten in de V.;;. in 1iederl and vrij bekend is, heb ik 
het gevoel dat dit, ten onrechte, met de Rice universiteit in Houst on, Texas, niet het 
ge,al is. Het is daarom misschien i nteress~nt daar iets over te vert e-1 l en. 

De statl douston is een van de snelst groeiende steden in de V.S. 9n heeft thans 
1,5 miljoen inwoners. De Houstonians zijn ge~eldig trots op hun stad, hoewel het grgot
ste gedeelte ven hen import is. Het is hier in de zomer bijzonder warm (ongeveer :J':I C) 
en daarbij komt nog een zeer hon!I vochtigheidsyehalte. In de laboratoria en huizen 
t11ordt de temperatuur en vocht; ghei d echter kunstmatig op een aangenaam peil gehouden, 
zelfs de meeste auto's hE:bben airconditioning. Er ziJn eehter ook een aantal grot ~ 
winkelcentra, die geheel gekoeld k~nnen ~orden doordat de straten overdekt zijn. De 
nieuwste aanwinst is een groot stadion voor uO.OuO personen, dat kunstmatig wordt ge
koeld. 

Er zijn hi~r meerdere universiteiten, Naarvan verreweg de grootste de "Universiteit 
van Houston" is. De Rice urivarsiteit, waar ik nu zowat inmiddels een jaar aan ben ver
bonden, is klein en telt ongeveer 7..UOO student.1n. Het niveau \'an de universiteit ligt 
echter hoo9. ~en µast een strenge selectie toe bij de t oelating van ni9uwe studenten, 
waarbij ongevear bOj van da kandidatan wordt afgew~zen. Ean bijzonderheid is, dat dit 
jaar voor het eerst ook enkele neg~rstudenten zul 1 &n 110rdan aangenomen. Er is h_i er van 
een negerprobl eeffi overig8ns nJg niet zo veel 1e merken, ho~wel da negers een groot ge
de~te van de bev~king uit~akan. De negars in Houston hebben het over het ~gemeen 
niet zo slecht en er wordt aan hun 1:1ensan zo veel mogal ijk tegemoet gekoMn om onrust 
in do stad ta voorkomen. Do kans op e;;n uitbarstiny moet ook hier .Jchter niet verwaar
loosd 1110 rden. 

Nu iets over de kernfysica aan de Rice UnivHrsiteit •. Dc groep bestaat uit ongeveer 
2J man an haeft de beschikking over een OJde maar nog goGde 6 ;,IV Van de Graaff en aen 
vrij nieuwe 12 h1V tandem. De tander is v':ln hetzeifdtl type als we oinnenkort ook in 
Utr-cht z~len kriJgan. Evenals in Utrocht wordt ook hier stevig gewerkt en draaien bei
de machines vrij1~ 24 uur per dag. Er wordt een grote verscheidenheid van onderzoeken 
aangepakt. Eer on-1 ine computer bewijs~ daarbij goede diensten. Het in bedrijf houtlen 
van de machines komt vooral op de fysici neer. Dit is een nc>deel t.o.v. de situatie in 
Utrecht 111aar men de bclschikkinÇ-i heeft over en~ge goede 2echnici

30 
. J1 

Zelf -.11erk ik exi,eriment,:el aan de reacties Si (He,~)Si 
I 

en Si (d,p)Si en theore-
tisch adn schillenmodel berel<eningen ·,oor kernen m-it massanummer tussen 16 en 4U. 
Bij dit tneoretisch onderzoek wordt nauw samenge~erkt met het Oak Ridge 1~ational Labo
ratory, waar·we een grote snelle IBM 7090 mogen gebruiken, en ook met de theoratische 
afd~ ing van de groep KV (c.Q. P. Brussaard): · · · 
Ik ben het geheel eens ;et een artikel van Dr. R. 8raams F:11akra1_(1965)50 en voor
al dat een buitenlands verblijf in principe tot twee jaar moet kunnen woroen uitgeoreid 
om een onderzoek tenminste enigszins te kunnen afsluiten. 
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Tenslotte is het ook mijn mening dat Qen verblijf aan aen goed buitenlands insti
tuut bijzonder vèrrijkend werkt. Ik zou dan ook iedereen, dia een dergelijke kans 
krijgt, willen aanraden deze m~tbeide handen aan te g_rijpen. 

Voor toerist en 

Tot zi ens in de U.S.A.î 

1 K \tOO G ER EE~S UIT. 2. 
door G.H. Frederik. 

Ver van huis 

P.W. !i. Gl audemans. 

In mijn vorige feuilleton vertelde ik u dat ik in Bandung arriveerde samen met 
mi j n col leya Verstrijden. Om U in Je gel egnheid te stellen te acclimatiseren, eerst 
wat ~offichuis~raat over de omgeving wawrin we een tweetal weken verbleven. 

Hotel "Homan~ is €en begrip in Indonesië. Het is gebouwd in het begin van da der
tiger jaren door een hoogl eraar van de Technische School in Bandung en heeft in mijn 
lekenogen besli s t allure. De bJ ide ar.sichtkaLrten die men kopen kan in Indonesië tonen 
notel lndonesi a of hotel Homan in gekleurde glorie. Dit laatste is niet zo groot en 
modern a'ls het eerste, maar een aapartement 11 aldaar, de ruimte, die één gast ter be
schikking kriJgt stamt nog uit de tijd toen men zich all~en met een waranda, een zit
kamer, een slaapkamer en een bau~amer voldoenoè gehuisvest achtte. Voeg daar nog bij 
een bedi enda die de kamers aan kant doet en die je op verzoek ter plaatse van een pot 
th,:e vol,rzi .Jt; te skl I en onder een vaderl anase theemuts, op vaderlandse theetafel , 
compleet met kçpj.Js en een pot gevuld met onge1t1ocn grote suikerkristallen, die er go
rig uit zi en. Beóden met een laken, één dunne deken oie je soms midden in de nacht sla
perig over je heen trekt, uit geëxporteerde gewoonte, of omdat hot klimaat dat dikte~rt 
en een ronde rol Clie Je geacht wordt I s nachts tussen de benen te nemen teg\:n het ;il ak
ken. 

De meubilering is vrij smakeloos, de schilderijen zijn afgrijs ~lijk. Ik heb U nog 
niet voorges teld aan de na Sukarno meest populaire figuur: die w~ maar Sarina zullen 
noemen. Ze is meesbl op kJ oek formaat geportretteerd en de lijst mag er 111 c1zen. 
Haar gezicht hedt iets Europees ter. ijl ze duidelijk door haar kl eding tot de oor
sprankel ijke bevolking gerekend moet worden, hoewel in strijd met het gebruik~de toe
schouwer een bescheiden inkijk gegund 11ordt. Als de Libelle reaCis in 1930 haär tegen
woordige cultur~e missie verv~dc, zou ze op de omslag niat misstaan. en ziet Sarina 
overal hangen, soms gi iml achend (aantrekkelijk, doch passief) an soms (nà de smak) met 
een traan in het fraaie 1 inkeroog. Voor een studie van de verhouding van Indonesiërs 
en Nederlanders uit di ~ tijû een aanbevolen uitgangspunt. '//ie schilderde het, wie 
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kocht liet, vJnJen oei do partij im het i nderûaad mooi? En nu? 1 n mijn ogen is Sari na 
een erger symbool voor het kol ani al isme dan" een standbeeld van Heutz. . 
Het vooroorlogs Indië, als het llven kon, vierde zijn vacantiê hier zolang man nog niet 
aan h0t Europees verlof toe 111as, zodat genoemue apartem·enten ·uoor hel c3 fam i 1 i es bewoonJ 
werden. Beneden is llr een imm~nse zaal, knap cirkelvormig geconstrueerd; de versiering
en uoen 11at gedateerd aan. ile vonden ze hoogst modern, toen wij stucieeroen. Erin hon
derJen enorme fauteuils, bekleed met kunstleer, niet kapot ta krijgen, ndar madt ont
worpon op de doorvoède zitvlakken van ue planters. r/i e zaten daar vóór ons in. in ~it
te pakken de Hollanders, daarna de Japanezen, de Engelsen en Amerikanen, wéér de Neder
landers en andere Europeantn. En nu is hot bijna 1 eeg. Als je met je ogen dicht een kor
ta vuurstoot door de zaal zou zenden zou de kHns 1 op 3 zijn dat je een bealende treft, 
want het is er o zo rustig. Álle buitenlamlers zijn immers weg9ejac1gd. Je ziet nog wat 
Fran~en (die al jaren l an9 bezig zijn ergens op Java een grote dam a~n tel egyen} zich 
immens vervelen, wat Chinezen een paar lncJGnesiërs vrij houden, die voorrechten t d ver
geven hebuen en die hun vrm.rn en krco:;t van het onthaal 1 aten meeger i aten. Toch wareri 
alle kamers bezet, maar niemand is zo gek om zijn geid t~ verknoeien aan verteringen· 
die ttae straten verder goedkoper zijn. Aan de overkant staat nog zo1n joekel (hotP.l 
Preanger). De praktijk is d&t de gasten daarvan in Homan gaan. eten omdat het dadr be
ter is, ter~ijl de Homan-slapers zoals wij aan npreangern de klanuizie geven om Jezelf-
~ ~dM. . 

ffij hebuen 1s avonds vaak aan het open raam zitten kijken naar de vissen In de 
vijver (kokkerds) en de fonteintj<1s en de planten er. het verkeer dat langs kwam en ge
praat m3t de mandoer, dio ons vertelue van de grote d~gen van e~n zekere heer van Es, de 
stichter van al deze pracht en de heer Mandoers veilige bestaan. Hij bezat vier gouden 
medail i es van trouwe dfenst, 111. o, een •"iederl andse en een Japànse, en hij ;i,as, neen. het 
hem Kwalijk, vol heimwE;e naar de hol1anase -tijd toen ar in de cirkel gedansd 111eru en 
met je jent') ver de foei en rijke] ijk vloeiden. tiet geoeurt soms \Jat z.o 1n soi ide fauteuil 
gesloopt moest 111 oruen. ilan koll]t er wel hollands geld uit de kieren. ,ie boden hem een 
portret a.:1n van óe konin91r, (een gulden) dat hij yeroerd bek,.;ek en in zijn zak liet 
glij den. Toen ~Il afscheid namen hield hij e~n aanspraak vol welsprekendhei·d, verl even
dig~ met sierlijke handgeoaren, waarin hij "i1ah1s zegen vroeg over ons, onze vrouwen, 
kinderen, nabije en verre fam1l iel eden en vrienJen, geldig over een aanzien] iJke span-
ne tijds, waarna hij de persoonlijke hoop uitsprak op een iJzeren gezondheid onzerzijds , 
een veilige rei? heen en liefst terug, met een hollandse pij p, want hij rookte graag 
pij p. 

De Universiteit 

In DjakartJ .erden we door enige hoogwaardigheidsbekleders van de Padjaujaran Uni
versiteit ontvangen en uij die gele,,enheid viel en de hoopvolle 111ooruen: noe scheikunde 
is iets, maär ue natuurkunde stelt niets voor". Geen mens weet wat hij zich vorrstel 1en 
moet biJ deze schildering en 111e Jaren nieu~sgierig. Het lab voor ~cheikunde was geves
tiyd in een miduelgroot woonhuis. In de keuken ~ounda een gezin, zodat je niet Vkr
baasd moest zijn een dreumes in het Lab te zien scharrelen: 1 t .as tensî ott e ziJn huis. 
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Uiteraard warsn er zi tkarners met oure.:u 1s. Ik 9e! oof bee. Verrier \'las er een uonkere, 
wat viaziya ruimte, zo gro~t ~s m'n suite, zeer v~, met ~oeJe appar~ten. Er was een 
tuin , j:: voor het huis met grind en langs het huis strookjes van enkel .; meters breedte 
waarin oomen stonden. Langs de stam marcheerden rijen mieren van een ons onbekend merk, 
in een andere hing een su.;l ieme f'luk orchideeën zijn yastheer te ver-zieken. En onder 
die bomen (het lijkt wel een S~•rookje, tu komt de wolf?) stonden een paar tafels op 
schrc:9en, beladèn met grotJ glazen c,pstellingen. Ue slangen var, de bunzimbranders ver
dwenen in een opengeschoven ra&m e~ haalden binnen hun fut. Ook ~aren er slangen ~io 
koelwater brachten en haalden. Onder de tafel zat de famil iepoes. :ndonesische poezen 
zitten niet in ,Je zon. Op enige afstand stond de dreumes, vinger in z·ijn mond. Rund 
alle geleerdheid was een dozijn studenten geschaard, voor driekw~ri m9isjes die ver-
] egen ki ruim en 1 ach '8n. De zon deed er i: oe, volgens de docent, lli:!nt er ,1:,s sprake van 
een fotosynthese. Toch vreesde hij dat deze niet het verwachte succes mu he~ben want 
de yasdruk was te gering, zodat de t~mperatuur te laag bleef {en dat in oe trop~n). 
.ie zagen d1't aan en spoed.;en ons uit de gevarenzênc, zodra de belE!efdhei<l Jit toeliet. 
V~rcier w- ren ar n~tuurlijk c~ l egezalen. In het algemeen is men in Indonesië niet on
genegen op niveau te ~raten. Het aantal werkelijk aardige en verstandige ge:;,1ré:kken 
~at ~e met hen mochten voeren was opmerkelijk groot. De meningen zijn zo genuanceerd, 
cie mensen zo vol begrip vot r het voor en tegen, dat de daadkracht eronder sc1d1nt te 
1 ij Jen. Dit naar aenle~Hing van de term "collegezalen". Di e hebben we latJr yLzien in 
ue Universiteit.'· GoeJ gebcu111de holle ruimte!>, oµ de ,iroei g~maakt er, si echt onderhou
den; scriilferige borden, zeer staviye houten stoelen, hi:t 11.eJs{ 1 ijkenrJ oµ het meubi• 
lair van PHRW, Het kan tegen een stootje, ~aar het stootje is ~r ~i 6t onge1erkt aan 
voorbijgügaan. z · 

'
1et Fysisch Laboratorium 1s een ruimte van 8 x !-J m, zeer intensief gebruikt, ni et 

al 18en <lour onze toekomstige c~llega1s maar ook door studenten die n~tuurkunde als uij
vak hebuen. het iJr..ikticum wordt per onder11erp geyeven. In een ber.iaalde µeriode is het 
voor een groep ~tudenten bijv. optica geblazen. Er staan een stel - nog nèt niet of 
niet-meer-werkenae apparaten en iedëre stud&nt krijgt bijv. uit lU opstel] ingen een 
bep.:ialue keuze van :i proeven. Tegelijkertijo ,1orf.it er colleçe optica gegevon en na 
korte tijd volgt een tentamen in hetzelfue vak. Ik mod earl ijk bekennen d~t dit een 
aardig systeem is.Er is betere inteyratie tussen -theoria en pr .. ktijk dan ,:"ij ons.!){! 
groe~ blijft bijeen en is organisatori$~h makke] ijk manupuleerbaar. ~an de andere kant 
wor~t aan het initiati =f van Je goe~e student geen speel ruimte gelat&n. Het sys-teem 
scnijnt gepatenteerd door een zekere Procrustus en is iueaal voor homogene groepen 
studenten Vdn midoelmutig gehalte. Goed, ik wil ook wel zegyen 11 gemiddelde prestatias1• 

Zouden ~e van onze Utrechtse rommel içheid niet verlost kunnen worden deer dit systeem? 
Jat echter doorbroken moet kunntln wo, den door ue begadc,en, die ew eigenzinnige weg 
mogen gatin, maar·.alleen als ze daartoe toestemming gekregen hebben. 
Is het t och .mogelijk om de studie zo te reglementeren dat de risico1s verminderen? 
Hst is niet helemaal te geloven. Het zwakke ~unt zal wor len, wie beoordelen kunnen 
welke studenten mogen hoogvl iegen. Nu laten we de keuze aan henzelf. Dat heet studie
vrijheiu en het bez~a~r is dat Jeze ook da vrijheid tot laagvliegen impliceert. 
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Tegen dit laatste heooon we wat: professo,·er., vaders, b"lastinybetalers E: '1 ~~ µarlem r- n
tai re oppusii. 1 è. 
De Indonesische studenten zijn bereid en, ik geloof,in staat om zeer hard te: werken. 
We ontmoetten Jongens en meisjes uit de gehele archipel die naar Bandung getrckken wa
ren om onder zeer moeilijke fi nanci ël e 011standi gheden ai daar te studeren. Het wordt hen 
niet gemakkelijk gemaakt. Jor-r de oee~tacliti~.slechte salariëring der docenten, gebeurt 
net niet zelden dat colleges niet voltoui"d .crJen, omdat de docent a,ingelokt wordt daar 
een iets beter gevulde vlP.esr,ot. 

1h prakticum-faciliteiten zijn slecht. Het best nog op de Technische Hogeschool 
(1TB) in Jandung. lla.ir is het of Je in 19:lG op het u1.,de Fysisch 'i.,b rondl ooµt, maar dan 
(het k3n 1 in een vervuilde aditie. De apparaten zijn typisch docr handige en zuinige 
landgenoten uitgedacht: solide, goedk~op en niet kapot ce krijgen! Oe werkplaats en de 
glasblazerij stamten uit dez Jlfde tiJd. De chefs sµreken onze taal en_vecht~n dapper 
tegen net v~rval. Ik Ldg ~en ~1-draJioank uit 1932 en hiJ deed het noy ~est. Oo~ een 
oude ~r9erbank ~as n...g in bedriJf. ile glasblazer m"akt sta"fthermometer. en ieeft 
daar vllrmoeóel iJk van. De gasdruk is te laag voor !loed glasblaaswerk. 

In de çrote sombere en 11ui ie i}rakticumzaai ·,Hit ocr-soli_Je tafels van kwikgoten voor
zien, sta,rn soms ui tstllk,inde instrumenten, oµ z1n minst \JOea bruikbare, al l_ell)aal in 
staat van vervuil in-, . ieen wonde1: fJBr week worJen er 1vwü studenten in die.zalen ver
werkt, waar vnder all ~ meoici var. de Unpad en de iatr rleidiny doet het niet. ~kel ig leek 
me h~t nJ-kandi~ats werk. Ik ,iero rondgeleid door e._n p"ar aardige Ironische j·ongëns··
één was v:J.ste-sUf?~~{,.z. hlJ gaf college aan véór en na-kano1oaten ind_at vak, na een 
opl ei ui ng in het 1. T. 8. 1 k zay vele instrumenten ::Ji e nl et 1119er werkten -. het refrein 
"No spare parta- en yeen Gnk~e kandidaat die dat wel deed. Ik haJ de ln~ruk dat de 
lndcnesische en Chinesche studen;: bereid is om fiks tentamen stof in te pompen, .dat hij 
in staat is tot aostract denken op redelijk niveau, maar Lat ~r éen grote kloot gaapt 
tussen zijn Jenken en zijn praktisch h,indelen. Hoe·.el hij tot s_ta;;ltjes van on111aarschijn
l1jk ó3 hanL.igheid in staat blijkt, als hij in traditionele_ technieken doende is, gedr-..Jyt 
hij zich va~k als een or,v~rant~oordelijk kind oµ ~en gebied waar geen trëditionele nor
men 9 leen. ~ls een appara~t niet werkt gaat hij er vo1 optimisme aan sleutelen, haált 
het r.alf uit el k<!ar en r-ic.kt -,poedi 9 ontmoedigd. LJe a:;rcli yhe1 J is er dan vanaf. rio 
spare parts. En ~an te ~enken dal het 1TB het natuYrkun~ig ualhalla van Indonesië ls! 
En dat Soek~rno tle -.:,erelcl verraste met de med':!del ing ;fot in dt najaar de atoumbvm qe
construeerJ zal zijn. Het is natuurlijk moyelijk d. t de lui die ik niet zag met z'n 
allon el~ers bezig waren aan dat Jing. 

( wordt verval gu, hoµ el i J k met s 1 ot) . 
St. Nicolaaskinderfees t 

Ik heb zojuist oen briof ontvanyen uit ~adrid, waarin staat dat St. ~icolaas en 
Zwarte ~iet op zaterJagmiddag 27 n~vember 19J5 gaarne een b~z oek brèngen aan de kinde

ren van oe JeJen van d~ personeelsvereniging. Ue kinueren wordon (eventueel ~et cuders) 
verwacht e,m z.30 uur in het ftsisch Laboratorium, diJl uouwerstraat t., , Utrecht. 
11 Vol ver111achtl ng klopt . .ons haft ~o.- •••••••••• 
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D E E H E P R O ~ G T I E V ~ N P H O F. D R. " • .a . E N O T 
of 

"Wat een end is Utrecht. Gentn (v.v.) 

Op maandag 4 oktooer H)65 'ilas ,het zover: Profes"or Endt zou zijn Eredoctoraat in 
Gent ontvangen en een delegatie van het Fysisch Laborator ium st ond gere~d om Je sup
P ort ers-werkzaamheden aan te van gen. 1 s Morgens om ca. 10. 1+5 uur bood ons lab. reeds 
een merkwaardige en ongekende aanblik. Onherkenbaar vermomde fysici met of zonder hun 

· daQes, parLldeerden zenuwachti9 rond: i n jaren was onze lao.bevol ki ng niet zo oµ zijn 
Paasbest In het gebouw gesignal e•ru. Om r onJ 11 Jur ging er een angsb1anjagend gerucht 
door de groep van ca. :ilJ wachten&en: 00e bus is er nog niet ". (De:ze uus gecharterd 
doL- r onze t3eheerder zou ons n·aar Gent en weer terug naar Utrecht i.ir~ngen) . Enige 
argwaners ijerk te ap: ~ze zullen t uch ~~ een bus Desproken hebben?" of : ~hlisschien 
heboen ze zich in de day vergist" of: il~el l ichl heboen ze ieer ~Fy~iologisch of "Psy
chol oyisch lab". verr.taJn 11 • uiaa r ne;:, niets was mind;:r 'llaar, (!Q bus stooc er al, maar 
k'on vam;ege zijn grot<> afmetingen nii:it voor onze deur parkeren en had zich daa rocr, op 
gesteld oµ de ni.l-."-i::r.rksorplaatsen· va~ het oureau iolsteegsingel. ... an9e1rnedi1,;d door 
de c.anbl ik van tientallen gees_tdriUig wuivende (of. anderszins handgebarende) agenten 
en meer-s t rep ers s t ortter. we o'ris in een korte sµr int en in de bus. En th e;us i ast naoe-
wul fG Joor genc,•111ue ftinkti onar~ssen z~tt, ous •p:-~·J r.u::èll inhoud zich overhaast in bewe
gi n,;i, konrs pal luid. 

Eènmaal rustig gezeten in een representant van het wagenpark van de "Rode Jedu~e" 
(U weet wel van: 11miJn naam is Haas 0 ) kon Uw vers] açgever zich gaan recJl iseren: te11 
eerste, dat het ~edacteurschap van Fylakra elke plezierlocht tot eon di ens ,reis maakt, 
en ten tweede, dat hij gelukkig niet verJer dan Jent in comfortabele st oel tjn behosfde 
te zitten en ten Jerde, dat het werelddi erendag was. 

Onder geanimeerde (vak-)kout werd de t ocht oegonnen. iedereen öl eak een voedz~àm 
twaalfuurtje biJ zich t e hebben en het duurde niet erg lang of R ijS--,tt ' 'l kwaill in 
zicht. Bij een pladtseliJke tav~erne ~erd haltgehouden. Een grote schare st orttû zich 
in de rustiye gelagkamer, tie 111einig stamgasten opschrikkend uit hun beneden-Moerdijkse 
gemoedsrust. rtangemoedigd door koffie- en soepgeur-en en onder het knisperen van üoter
ham zakjes verorberden V1e onze (meest al st P.îk verouuerde) oot erha~Mtj es. Heel evan 
werd de gemoedsrJst vers toord: een t11e;de bus doemde op voor het restaurant, maar de 
aanb l ik van rui m 50 e 1 ende fysici «as b l ij kbaar te vee 1 voor Je concu rror.t ie, ze ver
lhienen vol - gas. 

De tocnt 111erd voortgezet en z11n,Jer paspoorten ccntrol e ,11er d 3el g!sch grondgebied 
bereikt. Na via de tr~di ti one! e om! t?i ding in »nhlerµen te zijn 3êngekomen, arri veerà&n 
we een half uur voor het begin van de plechtigheid in Gent. Een zich tot gids OIJ(}e
iOrpen hebJend medei,erker van KV kon ons slechts tot Bel fort bern9en (die Gents' stads ~ 
beeld domineert). iedereen verlÏ~t daarop cte ous, de chauffeur de prettige taak toe
bedel end voá zijn· kolus een geschikte parkeerµ l aats t.: vi ndon. Snel wandel end ovor de 
bekende kinderhoufdJès bereikten •9 (na enige na8ldhakken onderweg verloren te heoben) 
de ~ula. rtlras yezeten in comf~rtabele st oelen (kan dat biJ ons o~k niet?) wachtten 
~e het vcri OOIJ <Jer dingen af. 
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De temµaratuur in de zaal stee~ met rasse schreden, Oe Utrechtse uel egat ie zat - naar 
1 ater bleek - in hel kosî ste gedeei te en kon zich ru:;i I g concentreren op hetgeen er 
die rniJdag passeçrde. 

Van het ~rogramma der "pl echêiye opening van het ~cadernieJaar 19-J-1S66" der Rijks
universiteit te uent vermelden we slechts enkele indrukken. 

1. De inl eidingstoespraak door de Rector Prof. Dr. J.J. tlouckaert en de uitreiking 
van de erkentel ijkheidsJaedaille aan de heren Professoren Emeriti. 

2. Verslag van de Raad van Beheer over het jaar 1964-196~ door Prof. Dr. R. Plancke, 
onder-voorzitter van deze raad, (Enigen onder ons rekenden via de koers der 8.Fr. 
uit op yrond van de genoemde subsidies en studenten aantallen ( 6000), dat de 
Gentse Universiteit net zo krap zit als haar Utrechtse zuster ( 10.000). 

J. De Rectorale openingsrede n~anpas5ing van de Universiteit aJn de huidige toe
stantlenil. Hi erbi J kl onktin verschillende besproke,· problemen cns vertroulilO in de 
oren. 

4. De uitreiking van de zes Eredoctoraten: ( ,wee Deense Hooyleraren {Kopenhagsn). 
een Engelse {Londen), een Duitse (Heidelberg) en twee Nederlandse: Prof. Dr. 
G. ~tui vel ing {Amsterdam) en Prof. Dr. P.lll. Endt (.Utr&cht). Opmerkelijk is dat 
onze del gische vakbroeders hun faculteit oe •Faculteit der detenschappen" noe
men. Het streelt onze wis- en natu,Jrkunde-or,en: all &on onze faculteit ·represen
teert de echte wetenschappen (bi ijkbaar). 

De bi]Zonderheaen over de Erepromot'ie van Professor En<lt zijn reeds door een deskun
diger pen beschreven, (Fylakra 9(1%5)87), en daarom doe ik er het z.iijyen toe. Ik 
wil U echter niet onthouden, dat het dankwoord door Professor Stuiveling namens alle 
zes Eredoctoren uitg&sproken - iedere toehoorder ilo&ide door inhouo en stijl • .lat een 
genoegen aaar zo'n docent te luisteren. 

Omstreeks 18.30 uur dromden '/li:l hongerig en dorstig naar ouiten. ;•/e namen deel aan 
de lopenüe receptie en liepen vervol,;ens, zo mogelijk 110g hts hongeriger en dorstiger, 
aangevoer•J door onze studie co-ordi ndt or, door donker-Gent, op we9 naar éJn der vier 
mensae. ,.1 spoedig zat het hele gezel schap da? r achter een koele JrtJnk (hulde drs. P. V.) 
Een voedzaam maal vo1yJe en daarna gingen we oiJ het genot van een kopje koffie op Je 
bus zitten wachten. ~ll engs verdwenen de s tudentan uit het geuouw en Joofden del ichten 
vriJwel al iemaal, maar wie of wat er kwam, géén ~us. Het ~1 oag half negen, er begonnen 
bange twijfels te rijzen: was de bus zonder ons naar huis teruggekeerd7we verµlaatsten 
ons nadr de hal en een yadeelte van het yezel schap ging "Zus h r "nna spel en•. Niet al
zo onze Beheerder, hij hi ~l d het hoofd koel , telefoneerde met de 8Weduwe", met de Gent
se Hermanuad en ging vervolgens met een taxi denker fent doorkruisen op zoek naar onze 
bus. 
Volgende fase: bus aangetroffen (op slot, mét een deel van onze bagage), chauffeur ver
dwenen. En maar wachten. Eén van het gezelschap, de op avontuur bel usta M, V. (van KV) 
ging met een politie patruuil l ewagen mee aet de 1Jpdracht op de chauffeur te wachteni n 
de buurt van de bus, en met de implicite opdracht, zo mogelijk zich toegang tot da bus 
te verschaffen, zodat we niet kleerl oos behoefden terug ta keren. 
Om tien uur werd de t oestand nog gecompl iceerd~r! er kwam een Belgisch bus. chauf-
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feur om ons terug te Lrengen. ,,s meesten wel aen verse chauffeur ophalen. ';ie besloten 
langs onze oude bus te riiden, te trachten onze kleren te bemachtigen on huiswaarts te 
keren met de nieuwe bus. Zo gezegd, zo gedaan. nllen stapten in, da bus zette zjch in 
liewegi ng op weg naar de oude bus. Llaar aan~ekomen bleek ons, dat ,._V. via het nood] ui k 
de uus binnenyekc:men was: aile lichten brande:n. tie stapten uit, haalden onze ~agage, 
stapten weer in de 8ëlgische bus. Vol jolijt gaf iemand een klap op de el axon en zie
daar, wi e kwum er op dit geluiu af/ Onze oude chauffeur! Een verklaring vcor dd (weder-

~ zij dse'!') nisverstanden zal wel nooit geyeven wQrjen. Let the rest be si I ence. 
~et onze vertrouwde bus vertrokken NB ca. hal f ~f. De stemming in ~e bus bleef j~

l ig. Enige vooruitziende lieden hadden nog massa1s proviand over. Under hen blonk een 
veelbelovend KV-er uit. Je heer J.v.8. b1eek over onuitputtelijke hoeve.el heden fruit 
bO gekoekte eiÈiren te beschikken. Van de terugreis is slechts vermel dens wa,:1rd, dat we 
~én man in Lundert op een hotel kamer acht ijrl i 1n12n • een r,3genj as ( van een ander). en om 
kwart voor twee behouden in de 8ijlho~~~rstrdat aank~amen. 

Je vo1yende mor~en liepen er merkwaardig veel onuityeslapen f;sici r.ond., maar ni e
manü hJd sµiJt meegeydan te ziJn. Een merkwaardige ui ologibche conclusie tot slot: 
(een) bent verr.orzac1kte een kc1t ~r. 

2· . s 

Eind november zal f'rof. Z. Kc;p.11 uit iuanch_;ster een lezing hou<l'.in over: 

11 The int ernal structur.e of the 1101.1r 11 

and 
The lunar surface 

met originele films over de lanJing van Ranyers 6 en 9 op de maan. 

Tj. H. 

Oaium en plaat, îoruen op de mededel inqen - borden der diverse instituten nader bekend
yemaakt. 

8EHHR EN L,;80RATORIUM tAEDEJELlr'IGO, 

Het zilver- en r, latin.!magazijn is v~rhuisd van kamer 302c naar het ho'ofdmagûijn 
van de h~er P. Veuyer. 

Hecti fi c.11t i es 
-------------
Dr. lr~ J.J. Denier van der· Gon werd tJenoemd bij K.o. 39 d.d. 25 augustus 196S t et 
gewoun hoogleraar in de faculteit der riiskunde eh Natuurwetenschappen. --------- - ··-- ---
Lle "2nd ïiestern Europe Conference en Photosynthesis" \1/erd georganiseerd door 
Prof. Dr. J.B. Thomas èn Dr. J.C. f:ioedheer. 
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l)pl os~ i ny; van de puzzl e in het oktobernummer 

8lijken~ het zeer geringe aüntal inzendingen en het reeus vernomen commentaar Ï$ voor 
vel en de puzzl e te moe il i Jk ge.,eest, wat zeer betreurd ïlOrC:t. Volgende keer zullen ~e 
trachten weer ·een puzzle op te nemen, omdat er wel animo voor blijkt te ziJn. Maar dan 
een minder JllOeil ijke, zodat er hopelijk meer goede oplossingen zu1l en binnen komen. 
Jammer geno

0

eg heoben de npuzzleprooeerders 11 hun resultaten niet ingezonden, .iant kans 
op de rijksdaalder voor opgave van het &;,ntal goede oplossingen was voor ieder aanlile• 
zi y. 
Er zijn hee compl_ete oplossingen binnengekomen n.l. van mevrouw H. Koning-van Hattum 
en de he:ir i.,N. van StraI<ln. Beièe zijn niet gehe;il jui st, maar mevrou111 Koning-van 
Hattum heeft de beste inyezonden en hiermede de 1e prijs (boeken- of p1aten;.ion) van 
f. 7, 50 vardîend. i.ie heer van St raten heeft het aantal goede or,l osi ngen geschat op 4-
terwijl mevrouw Koning- van Hattum ditoµ h , stelde, zoGat ;ie heer van Siraten de i'.o 
prijs ad. f.2,~U en de f. 2,JO nraadprijsn ontvangt. 
Een pluim voor deze doorzeH •rs! 
üar,1e~ en her,3n puzrnl aars 1 aat U ni ott ontmoedigen en neem ut.1 volgende maal r ~vanche. 

Horizontaitl. 1. cascade-g,?nerator; 14.vL; 16.sµier; 17.rel; 18.ceder; 19.k.g.; 21. 
zeef; z:J.afrit; 25.check; Z~.hoed; Zö.geûied; 3!,.oeuf; J1.iets; 32.5paken; 34.graden; 
36.si; 38.le; .:9.stelen; 40.ato, 41.set; 4-2.tijd; 4J.run; 44-.non, 4).fyslab; ')1.sier; 
53.rnac; 55.ian; 57.romaan; 56.fysica, 64.elke; &tl.lil; b8.nno; 70.allata; 71.11erken; 
77. rage; 79. ome; tl1.sof; 6 3. i ng )ts; b4. denken; 90. raaJ; 92. weg; 94. epe; !:16. l op end; 
97.kennis; 1~3.ernir; 105.ldg; 107.mak; 109.kabaal; 110.natuur; 116.rnais; 11 1.1 .vlo; 12u. 
uur; 122.kroost; 123.Curies; 127 . .:an; 128.gil; 130.idee; 133.kegels; 134-.Kelvin; 138. 
ale; 139.nar; 14-1.lini<; 144.starts; 145.uunsen; 149.mis; 15('.dun, 152.uele; 155.asters; 
1J6.Newton; 16v.koe; 161.mud; o3.noen; 166.adonis, 167.Giorgi; 171.bal; 172.ene; 
17 4. Ell i; 177. exacto. 

Verticaal: t .as; 3.spade; 4.cif; S.aerG; 6.driest; 7.gel; 8.el; 9.echter; 1U.rees; 11. 
adc; 12.tekst; 13.or; 14.veeg, 1~.ze~ra; 19.koken; ZO.geen; 21.z.g. ; 22,fiat; 24.tui; 
25.cel; Zb.h.J o; 27.dn; 29.edo; 33.pen; 35.ns; 37.rij; 3\J.Sn; 4-6.ijsco; 47.si; 48.le; 
4-9.aria; 5U.om; 52.in; 54.art; J6,an; 59.yell; 6u.sl; 61.ik; 62.cent; 63.al; 65.po; 
67. ia; u!l.na; 72.aren; 7J.ra; 74-.kg; 7::i.eest; 76.do; 78.of; tiO.mi; 82.os; 85.ergo; 86. 
na; t!7.ka; 8li.euen; B9.uw; 91.we; 93.el; 95.1-'d; 98.eega;- 99~nm; 1UU.ni; 1Ul.lrma; 1ue: . 
al; 1u4-.ik; 1u6.ak; 1u3.al; 111.amor; 112.Ta; 113.ui; 114.usus; 11:.i.TV; ·111.ar; 119. 
ar; 119.lk; 121.ut; 123.ca; 124.unie; 125.egel; 126.si: 127.as; 129.là; 131.dg; 13L. 
ee; 134.kl; 135.eelt; 136.inkt; 137.na; 138.0s; 140.re; 142.ia; 143.nr; 145.bi; 14-6. 
usus; 147.eder; 148.nu; 149.mu; 151.na; 153.et; 154.le; 156.no; 157.aend; 1J8.omni; 
159.nu; 160.km; 162.do; 164-.oo; 165.en; 167.ga; 168.ilex; 169.geit; 170.iri; 171.dB; 
173.eb; 175.la; 176.lc; 
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U I T U~; I '/ERS I TE I TS,IERKPL .... TS ------- - ----- ··--- ---- ...... . 
D E 

y~~~~~zing_werkplaats_Fysisch_~~~~~~!~~~~~ 

December 1963 werd uegonnen mat de Jouw van de werkpla~ts in de Uithof en naar ver, 
111acht wordt zal het gebouw geheel klaar zijn in december 1965. 

Oktllber 1960 werd door de Technische Uienst een voorstel met rü,1e schets voor deze 
werkplaats ingediend, (m 7920) waaruij de voorwaarde gesteld ~erd dat deze voor 25 jaar 
goed moest vuldoen. In prettige samenwerkiny met de architect en zijn adviseurs kwarnen 0 
plannen klaar, waarbij we bijna voor 901 onze zin kregen. e 

~aart 1964- diende de T.D. een vo~rstel in voor inrichting ~n organisatie van de 
n1eu .,.e werki) laats, die paste in het nieu=:ie gebouw (m tJ~6). In mei 1964- volgde een voer
st el voor dan te nemen medewerkers en aan te schaffan machines voer 1965 en 1966. 

In het kort k~arnen de plannen hierop neer dat wij op den duur meer ~erk zouden 
kunnen uoen voor andere in~tituten en lauoratoria. we voeiden Lns daartoe in staat om
dat enerzijos de fysici hoge eisan stellen aan onze instrumentmakers en ariderzijds de 
beste machines tvt onze beschikking staan om dit 1aoeilijke .:erk uit te voeren. Omdat 
1tr thans nog niet genoeg in:.trumentmakers zijn zal het .erk dat voor anderen gedaan 
zal kunnen ~oroen VQcrlcpig bijna niets zijn. 

t 1nds 1Yó4 begonnen wij met het vastleggen van de ~laats van cnze rn<lchine~ en met 
het bestellen v:.in meui.Jihiir, m ~azijnrekken, t ot zelfs asuakken . IJa.irbiJ is vael nut 
ondervonden van een maquett~ 1 ;'>u onder 1 ei ding van onze uedrijfsl el der, ll. de Jony 
doar l eer11ngen gem3&kt. ' 

Toen k11a111 eindelijk de verhuizing. L,ns 'llerd aangeraden cm op 1 september 196~ -te 
be<Jinnen. desloten lilerd op 13 september 196'.J over te \laan met het construktie-bure;;u. 
L~ Zu september begonnen w met het inpakken van machine-onderddlen en magazijn voor
ra..,d. Op 27 scpto::mi.ier kwam de verhuizer met twee enorme vrachtwagens en hee vorkhef-
t rucs. ueze bracht het gehe81 in 5 dagen over. Op 4 oktolJer werd begonnen mat het stcl
l an v::in m.::chines en het uitpakken van onderdelen en magazijn voorri:..den. Het werk kon 
11eer normaal do~rgang vinden op 11 oktober, even11el in de kou. De glasblazerij hJd nog 
yean gas. llas, lucht, zuurstof en 11armtu kwamen er op 18 oktober. !lu (op 2~ oktoJer) is 
er ondar andere nog geen regelmatig vervller na~r de Bijlhouwerstraat, geen mogelijk
heid tot ~oogfrequent verhi~ten, geen moge] ijkheid t ot soideren onder H

2 
atmosfeer, 

geen gloei oven, geen zen wering on slechts t 11ee tehfocn-t r,es tel1 en. ( 26-141 en 26-14-2. 
red.). 

Lp 29 oktober zal een et rste ûpl overing plaats hebuen, daarna zullen andere opleve~ 
ringen volgen. Zo is ons bijv. zonwering op 1~ november beloofd. Over 14 dagen is ons 
de bus beloofd die vo~r een goede verJinaing met de ûijlhouwarstraJt zal zorgen. De 
telefooninstallatie zal vol gènS de~- T.T. over een maand ,erken. z~als hier boven 
reeds geiegd is hopen wij op 1 decemoer weer normaal te kunnen werken on de service 
weer te kunnen geven di;i wij hel .:as enige tijd heboen moeten stopzeHen. 

M. Tr. 
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Het liJkt ~e goed om ook hier in het kort te releveren welke activiteiten de per
soneelsvereniging ontwikkelt en organiseert. 
In het voorjaar, in sdmenwerking met S2, een voetbalwedstrijd (bekerwedstriJd) tussen 
S2 - personeel. 
Voetbahec.,strijd Electronica - Technische Llicnst. E~n keer per jaar, in de herfst, een 
foto-tentoonstell i 09, dia- en fi 1 mavond. 
Oè avond van het jaar door b.v. Cllri feestavond "een avondje uit 11 of iets dergel iJk~. 
Dit jaar(alhoewel het door omstandigheden in januari 1956 valt) zal Dr. r.r.J.A. Ju
Î ien (bekend schrij,er) op 2& januari een lezing houden verlicht met dia's en fil1.1. 
St. Nicolaas kinddrfeest. 
lncJian mo9el ijk éGn avondexcursic;. 
Jovendien S\-henkt de personeelsvereniging a.'.öluacllt aan verl ovin\/, huwelijk, jubile~m, 
ziakte en afscheid v,sn de leden in de ·,o"m van een geschenk en afvaardiging naar re
ce~tie. Bij gezinsuit~rei:Jing ~ordt ever.eens een geschenk dec:· een lid van het l:e;;tuur, 
a~n het de: Jetreffende echtpaar a~nç3hoden. 
Eén ~eer per jaar (m1.rnstal begin fob:-uari) is er een l (ldenvergauori ng. 
Het llestuur ~an deze ve~ . ·. · :taat open voor opbouuende kriti "k en wai.!rdevol 1 e 
suggesties. De vereni r · ~ stit zich ten doel dQor ~l deze JCtiviteiten onder harr 
le~en een vriendschapSJJnd te bevoruere~ an te b~houd~n. 

8. v. z. 
'lieuws van Elcctr-on1ca {.~ur , .. en 2,1 vaak verhuist). 

_g -11 
- De kwarhk,ok: gangfoul •·2, 5.10 , v~rloop - 3.1U /dag. 
- E:- zijn nog mensen die niet 11cten dat 111a naar de Uithof V-.J rhu1zen ( 1:;ebou,1 nleuwa 

werkplaats). Llezc m~n!ïan zijn vo&rtreffelijk CD de hooute. 1lie mel'.?r.t te 11et1:ri dat Je 
naar de Uithof varhuizen loopt acht(>r. Wij blijven hiE;·.thuis, bij den t3ijlhouwert. 
( Voer] opi ge mecledei i nr,,er. ). 

- Voor' TNZ wordt momr;ntild onhik!;eld een vo.; 'îngs- en stabil i;;ati~
4
a,pa:-<•at, te 'JC 

~- ~- ;; b:· Sc' .. lzo-Phelp::; hoGe.:'.rul< ionisatie-manometer (van 10 tot 1 i:::i ily). 

C:i sterb en ·:crschillcrde ko;il ing van dia 91 oeî<.lraud is een beetje gt iezeli r; , r:iaar 
't komt wel in orue. 
Voor ·_ -;fo ~lof (FU) werd een proporti anti:: thermostaat gefahri ceerd met vel c io
stel c:o_ ,; :jkheJer.. 

- Een i nteres;;ant ·apparaatje ontstond voor TN2: een simulator voer Langriui ;-,-prcbes. 
Een instelbaar - bochtige tweepur,;, waarvan Je stromen en spanr.ingen d.m.v. reken
versterkers op iedere gewenste oumeri eke wa"arde kunnen 11ord:m gebracht. 

- Fluctuaties kreeg een 1,5-9A stroombron voor een 4 O!im mnyneet. Stabilisatie 350, 
inwendige weorstand 15LJO Ohm (dat is niet sHcht ma.:.r 96sd.). 

G. K. 
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