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Dr. Tj. Hollander, Mej. 11.11. M. Rutten, :.. J. ·schimmel, 
Drs. C. lt Schocnhei m, B. van Zij 1 • 

DECEl:1BER 1 !, G , 

December i's de maand van feesten, jie, meer dan andere, door ieder ~P 
eiyan, en dus zeer persoonlijke iijze, beleefu worden. 

Kershi s staat vo11r de deur, en daarna Ou<lj aar. Oe inhoud van net eer 
ste kan voor vel en zeer verschill and zijn. ilat Oudjaar betreft geldt t och 
eigenlijk wel voor ieder, dat alle knallen, oliebollen, en wat Jies meer 
zij, een afsluiting vormen van een overzicht over alles wat het vooruije 
jaar gegeven of 9enonen heeft. 

,:ij hopen van harte, dat deze balans voor U al 1 en zeer gunstig zal bl Ij
ken te zijn ~n wij wensen U gaarne bijzonder ~ocde en prettige feestda~en 
toe. · l 

J. B. Tho111as. 

J A N U ri R 1 1 9 6 6 

De Nieuwjaars-bijeenkomst wordt dit keer gehouden in het Transitorium op 
maandag 3 januari 1966, te 20.30 uur. 
Hieraan voorafgaand is er gelegenheid tot bezichtiging van de Universi
teitswerkplaats. 
Formulieren voor opgave zijn verkrijgbaar op kaMer 302c. 
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TERUGCL IK VMi EEN PI ETERKLAAS. 

De pret is over, het feest is geweest, 
Nu vroeg me heel bedeesd, 
Van Fylakra de redaktie: 
"Sinterklaas, 1:1at is Uw reactie '(u. 

~llereerst, 1 t !/las een drukke tijd, 
Van a 11 es müest er voorbereid, 
Presentj .is voor· de zoeten 
(die laatsten zffn up het lab nog te ontmoeten), 
Dan nog wat rommel voor de stouten, 
!,iet dichtregels, ongezouten. 
Evenwel met Inschakeling van de nacht~n 
Kweten de Piete~ zich van hunne o~dráchten. 
üeheimhouding, dàt .as een moeiliJK8r taak 
~ant velen in de Bijlhou~erzadk 
Zochten steeds in de tijd van hun baas 
N..iar de i üen t ileit van de Klaas. 
Het lab dat was steeds moar op zij~ gui-vive, 
En dat gold nioi alleen voor de naieven ! 
Vooral beneden bij de deur werd gewaakt, 
Daar werd zeker geen plicht verzaakt: 
L,nmidde1l ijk werd gesignaleerd 
Jat direct mo8st worden gowe~rd, 
Gelukkig dat enkele apostelen van de zedelijkheid 
1.eel sn(,, in all l! red el i J khei d 
( d.w.z. na het allemaal eerst héél goed te he"ven b.:-schou'lld: 
dat is nodig voor Je zo1n zeker oordeel opbouwt}, 
Door heilige verr· ' ardiging bezield, 
De opstel 1 i ng vai. da Heilige ~I aas heboen vcrni old, 
Verwar dit niet met het ~erk van een vandaal, 
Het was allemaal ingegeven door d, moraal; 
Met het oog op een beter gezicht 
Houd op het lab ook het u6venste Knoo~j e dicht. 

Si nterk 1 aas 

ACA::Eî,i I SCrlE ----· 
Zoals J~r.•~r In Fyla~ra werd medegedeeld, werd Dr. Ir. J.J. Denier van der Gon bij 

Koninklijk Besluit van 2J augustus 1965 benoemd tot hoogleraar te Utrecht. Hij begint 
zijn werkzaamheden als hoogleraar in de fysico van de mens op 1 januari 1966. Hiermed~ 
komt dun de medische en fysiologische fysica afdeling onder de gezom(:!nl ijke leiding 
van hem en Professor Boum2n te staan. 

Professor van der Gon werd in 1928 te ~iddelharnis geboren, studeerde van 1948-1 951 
a,.m de TH - Delft wai.!r hij het diploma natuurkundig ingenieur in 19'.)1 behaalde, van 
1951 ·· 1953 vol yde hij in militaire dienst een oµleiding tot met1..oroloog te De Bilt, 
\Verkte van 1954 -19~J ,:c:n de Universiteit van ... msterdam in het l.:iboratoriurr. voor me
dische fysica en aan de oogheelkundige en ps;chiatrische-neurol ogische klinieken. 
Hij verrichtte hier or.derzoek over elektro-encephalografie, ~lektroretinografie , µu
pill ografie, schrijfbeweging en andere fysiologic;ch fysische onuorvrur-pera. In ,g~J pr~
moveerde hij te 11msterdam op het proefr~hrift: 11 6ezichtsschttrpte een fysisch-fysiolc
gisçhe Etudie 11

• Van augustus 1962 - augustus 1963 was hij rasedrch felloa aan het 
dl (;physic::il Research Laboratory van de Universiteit van Pittsburgh, U.S.1,. Hier deed 
r:j wer~ over ~ektrische eigenschappen van gekweekte c~ Ion, fotog~eioing van enkele 
biologische stoffen en construeerde hiJ een micro-sµectro-f ct~eter. v~n begin 1964 
af is hij aan de geme_.ente ziekenhuizen van Rotterdar:1 hoofd van het c,mtraal medi_sch
fysisch 1..iboratorium"om adviez!m ten behoeve van de ziekenhuizen h, geven op fysisch, 
m.lth~mdisch en instrumenteel gebied. Er verschenen onJer zijn naam 11 publ ikaties, 
wadrvan 4 op fysil ogisch-optisch gebieo, 3 over schrijfbe~egingen, 2 over statistiek 
en 2 over el ekt roencep,aï c ]=-fi .::. 

Professor van der bon•s grootvader bewoonde enige tiJd het midjeleeu~se pocrters
hu1s Sterrenburg naast het Fysisch laboratorium. Hij spe~de uus in zijn kindetJaren 
al m~ni gmaal in de Bijl houwerstraai ! 
Van harte wens ik hem toe, dat hiJ zich ook op no. 6 snel thuis rnl voelen. 

COLLEGE SUtlCELLULn1 RE BI ltrJGI E. 

Er is een post-doctor?a) colleye "subcellulaire 8iologie11 aan de gang. D.it is be
dc_old voor hen, die promoverGn op het gebiad v::n de moluculaire bi clogie, van pl an 
zijn dit te gaan doen, of er alleen maar interesse voor heboen. Het college wor ot 
gegeven in de rode zaal van het Transitorium, vrijdags om 12.15 uur, ter1ijl er om 
13.00 uur een lunch (gemeenschap..,elij!· met da do:::nten, die biologie, chemie en fysi 
ca vertegenwoordigen) gehouden wordt. Ti1dens de lunch staat de moge! ijkheid voor 
discussie open. Zodoende wordt een mogelijkheid geboden om m·et docenten van veriiante 
ri~htingen op ongedwonge wiJze in contact te komen. 

Hi:!t viel op dat de fysici verre in de minderheid zifn, •iiat r:et het oog op een veel
zijdige discussi e alz ja::.m€:r ondervonden wordt. !fot is rnogel ijk dat de aankondi 1Jin9 
niet 0nder ogen Qokomen is van ~11e fy~ici, dia op-aan de mol eculaire biologie ver
wante-gebied:m aJri het vier;, zijn, rf r.,' in-i.e:SC''::S8 voor heln,en, Gaarn , '!J r;r·lt d:.it1 ill s
r.ng 11.:,1 "'and~ch{ O,J di ,_ ~r' leg" ge· -.,~; re! 
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Kees zoun van 
de horlr en mevrouw Vlasblom-àen Heeten 

t, i eu111il Staf- en r Jrsonael sleden 
-------------------------------
Je hedr S.E.J. SpinGaJiJn is par 1 november 1965 als ass istent aangestelci oij de 
werkgro-:p tijV U2. 

ide1rouw H.S. Nialsen trad op 15 november 1965 in oienst als schoonmaakster in hGt 
Trans i tori urn. 

ve heer O.J. van der Feen ~erd per 22 november 1965 aangesteld als corvoeör in het 
Transit ori urn. 

De hc~r J. Steenurink tr~d op 1 dec~mber 1965 in oi dnst oij de Technische Dienst 
~ls leerling instrumentmakJr in do Universiteitswerkplaats. 

1 r. R. G. R. Engman is per 1 dacember 196~ adngestel d als wetenschappelijk meLlewer~ 
ker bij 0t1 werk,Jro,.1p K.Y_. 

8ij de werkgroep ffiedische/Fysiol ogische Fys ica zijn per 1 december 1965 aangJstel d: 
Ir. ,l,,,.P.F.L. van <Je Grind, 
ûrs. J. Sieg~nbeek van Heukelom en 
Drs. G.J. ,van der '/li I dt. 

Vertrokken. Staf- en Perswee Is 1 c-,en 
-----------------------------------
Mej. :rt. 3uyzer (schol•nma"k5ter) verliet 110 di<lnst per 1 december 196~. 

Ue hedr G.F. Sraooranburg (corveeër) heeft op 1 J november 1865 de Jienst ver1at~n. 

til ut at i es 

De heer H. Jekel is eind september 1965 gepl a<1tst op htlt T.U. magazijn van de 
Universiteitswerkplaats wiar hij de funktie van de heer J. Jonker heeft overgenomen. 

Doctoraal examens 

13 november 196~ (exp) T.F.hl, Bonsen 
G. Rui tonberg 
H.J. Smit 

(theor) H.,,.ïl, Vianen 

Na kcindi daten 

D.I. Biewinga 
H.A.M. v.d . Boogaart 
J. Bouwmeester 
l,i. J. N. Jélctls 
J. H. van Lierop 
Mej. M. :/ill ems 

Promot' i es 

Homerus l a_an 44 
üolksbij~k~straat 
Ni euwegracht 33 
Balisiraat 11 
Lei c.sekad~ 8u 
Homerusl aan 44 

1 uecember 1965, 16. 15 uur. 

:.is bis 

L.J. Koopman op een pro.3fschrift gljtî t~lc.1: 
Work and E ffort 
Promotor; Prof.Or. H.C. Burger 

BEHEER- EN L1-,8QR,.. TORI UM 

. ,.rchid _Fysisch Labo~il,torium-compl ex• 

o. 1. , . u,J.J. hl. ÎOU'il 

o. l. '. Drs. c. f,l derl i es ten 
o. l • v. Drs. B. Bosnjakovié 
c.l. v. Drs. G. ,;. p. Engel berti nk 
o.l.v. Prof. J. 8. Thomas 
o. l . ·,. idej.Dr. li.J. forpstr<1 

lfüfü.iEL IN (:iEtl 

Een Vän de g; vol g~n van het grote ruimteyebrûk van de laatste jaren is, ~at prak
tisch al ! J ruim\ e di a ~oor archieven wera ingenomen zijn omgetcv)r~ tot zitkamdrs. 
De archivon liyyon nu verstro~d "ergens in Nedo~andIT 0py"slagen in kelJers e.d. 

Binnenkort ~omt ochtor in het souterrain van de nieuwJ Jerkplaats ~D ruimte be
schikba.ir die oors~-ronkelijk vc,or archi ef van hi;Jt Fysisch LciJoratorium-compi Jx be-
vOP.iJ was. /w-,wel ~e nieuwe laboratoria no9 ni et y<1re"d cf zei fa in aanbou·w'z.ijn, 
is br ni &ts t~gen om dezo ruimte reeds voor archief int~ richteA~ Er ZiJn daarom 
steli ingen bestelLI, die dezer dagen geplaatst zijn; alle archiaven, zowa1 w~tenschap

.pelljke als administratieve zullen bij elkaar gebracht worden. 
Langs ueze weg verzoek ik iedereen, die no~ over oud archi ef-~aterîaal beschikt 

dit aan mij op te yovcr.. Zodra al I us verzamel .J is zal een systmnati scha indeling yo 
maakt woruen, zouat alles yemakkel iJk b~rüikbaar blijft. 

De heer Vera,iek zal - riil<lst bibliothecaris - dan ook als archiv.1ris van het 
Fysisch laboratorium-complex optrecen, zodat een JeskunJiga inèeling en opzet ver
kregen zal kunnen 111orden. 

Gaarne Jus opgave van oude dlssertatie-manu$cripten, waarneminysi.Joeken, concep
ten van publicaties en afgelegde correspondenties, die men ni et meer direct nrdig 
heeft. 

De Behaarder 
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EREIJOGTOR1 . .,J l-'110F. DR. 111 . (U. ~ 1 N ·l"EiH 

Op dinsdag Z3 november mocht· Prof essor hlinnaert van de Karl Ruprecht-Ur.iversiteit 
t e Heidelberg een eredoctoraat ontvangen. Tij dens de plechti yh~id di e pla~t s vond in 
de facult eitskamer van cie Hatuurwefonschap~el i Jke FacuH eit, ·~el ké! 93s i erd ö'aS _ met 
sch ilderi j en van Kirchhoff un Bunsen, overhandigda de deken van deze faculteit Profes
sor Mi nnaert de doctorsbul. Daarna schetste Prcfooior Fri cke, hoogleraar in de astro
nomie, 1 evensl oo~ en· l evenswcrk van Professor Minnaert. Hij we?s eroµ dat dele de eer
st e astronoom was wel ke van de Universiteit van Hei1..eiberg een ~redoctora:1t ontvir.9. 
Zij n werk is gebasc:8rd op ,Ie fund amen tel e onderzoekingen van Ki rchhoff en Bunsen. 
De facult eit had áénp.iri y b"s l obn f'rofesr,or i,iinnaert een ereJoctoraat aan te bieden 
op yrond van het invoeren door hem van de quantitatieve methode in de zonnefysica en 
vp grond van zijn onver1oe1 ~e activit eitan ter bevordering van de internationale sa
mdnwerkiny in de astronomie. 

DaJrna hi ei d Professor !;ii nnaert een vcordracht over de onüi kkel I ng van de zonnefy• 
sica en de hedendaagse pn,1.1 l emenop uit gebied. Schrijver dezes :11as aanwelig als :verte
genwoorJi ger van de Utrechtse Sterrawacht. Hij fel i ei teerl!e Profess or ;ti nnaert namens 
di ens Utrechtse col lega1s en medeJerkers en sprak zijn dank uit t egenover J~ Hoid~ 
bery~e en Duitse Jstronom~n, Jat zij onze leermeester op deze wijze heboen ~ill en eren. 

H. Hube11et. 

~~~!! ~~!~~~~-ydsten 

wanneer je voor de eerste keer het Fysisch laboratorium te Utrecht binnenhlmt is 
hot opvall ,mJste de grGte .-,rukte die er heerst. De drukte "alt op omdat er zo weinig 
pl aats in het laoorat ori_um is, of beter ·Nas, vot.rdat ae Technische Dienst varhuis J was. 
uat ik m~t biJna tien andere mensen up een kamer moest zitt~n h~b ik niet als een na
deel gevoeld, maar als een vo1.1rdeel, omuat hierJoor een yoed contact met Je Nedarlan
Jers moyel ijk was. De Nederlander is tegen~ver de buit enlander ni et gesloten , hij wil 
met hem praten, hij ~il dingen weten, hij naemt hem mee naar zijn huis. 
De rJeuerlanuers in hun geh.:el beheer~en 9oed vreemue tal en en zijn altijd beniid om 
dez~ kennis tegenover een gast to6 te passen. 
Niet lang yeleden kon je vaak nog zo'n gesprek horen:, 
Neuerl ani.!er: Goot.. morni 09! 
Buitenlandse ;ast: Good morning! 
N: How are you? Experi mer,ts goi ng on fine? 
B: Thank you, qui te O.K. i,laar je mag gerust Hol l anus met me praten. 

Branko Bosnjakovif. 
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lt'. vl0OG F. R ëiivS UIT 3. 
door G.H. Frederik 

T erugb l i_k_ üp _drie_ ·~eken_ t repen 

Ue redaktie vindt het ~el l etj es en ik wil niet nog eens een ~eekend zitten schrij
ven en strepen om m1 n indrukken in t e dammen met dijken van stug proza. Trouwens het 
lukt niet. 1dle herinneringen worden herl eid t ot wat vertelbaar is in ttirmen di!;! in 
onze cu!tuu. (1-:e hebben er oàk een!) verstaanbaar zijn. En daarmGe wordt het boèiende, 
het totaal- anuere, het meest kenmerkende geëli mineerd. Zodra men iets onassimiieer
oaars ontmoet kan men zich ervan afmaken m~t een l ol broekorig verhaaltje en het pro
bhem is omzeild. 

lk:wi~- deze l intwurr.i besluihm met een verslagj e van onza laatst9 Jagen in Bandun;. 
Hopelijk om daarin h laten doorschemeren wat ons gepakt heeft. Zo niet, dan ben ik 
er niat sl echter aan toe dan 68n j ongen di e zijn vri endjes ni &t duiJeliJk kan maken 
wat het uni eke is in zijn vlam. 

Da studenten zijn georgani-
seerd in vakverenigingen. V1 ak 
voor we weggf ngen, vhebben de 
clubs van de fysica en de che
mie de handen ineen geslagen om 
on$ een aficheid~avond aan te 
bieden. Ze hebben daar 1 n ander 
idtie van feedvieran dan 1:!j. 
Een lange zaal. (en massl ef 
blok stoel en links en rechts. 
Links -zeten d:. ,BÎ'.:j es (o), 
rechts de jonjens (j ). In het 
midden evenwi j di 9 aan de 1 ange 
wand de hoge or.,es (HO). üat de 
techniek 1 t land niet er.beroerd 

1 

f __ ( opgan_g ~oneel..:.__ .. 

1 xnl I 

[ r m Toneel I i i 

'--'j c.____L _ __ Ho_l~ 
1 ngang 

Fig. 1. De feestzaal. 

had gel aten bleek uit de microfoon met verst erker ( '; ) voor de sprekers~ Het fees! oe
gon om 8.00 uur 1 s-avonds. Eerst kwamen er lange toespraken, die in eerbiedige ·s1ilte 
worden aangehoord. 1 n vele toonaarden wordt gezongen, dat hulp u·i t Nederland zeer wel -
kom zou zijn en op hoge prijs wordt gesteld. En dan komt het eigenlijke fees i. De 
jongens hadden een veertigtal meisjes van een kweekschool geïmporteerd die tesaman een 
ankl ung-orkest vormden. De an1d ung is een van bamboe gemaak+ soendanees muzi eki nsfr1.1-
ment (figuur 2). In zijn eenvoudigste vorm zitten er twee klankgevende elementen in, 
dia een octaaf verschillen. ·1,iaar er zijn er ook die een hael accoord produceren. Voor 
da dubbele rij meisje:; stond de leraar die de hele zaak dirigeerde. Zodra de toon na
dert die een bepaald meisje moet voortbrengen wordt ze alert en op het besl f ssende 
moment rammelt ze sierlijk met haar instrument. Het klank a1laraardigst en voor Euro
pese oren z.,,,r aanvaardbaar. Gro te kunst is het bepaald niet. Het peil Is dat van de 
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Figuur L. Een anklung 
De beide bamboe-pijpen Ken B ~iebe
l en om de punten C en D. 
1tan de onderzijde van elke i,iJp zit
ten twee stokj as, die tegen del inker 
en rechter beQt'&nzing van gatan in 
de dikke dwarspijp slaan, als men het 
hele apparaat in het vlak van teke
ning heen en weer s chudt. 
Het geluid lijkt oµ dat van ean xy-
1 afoon. 

krontjong liedjes. Het oog werd meer gestreeld dan het oor, Twee studanten, een Jongen 
en een meisje, dansten een paar Balinese dansen. uat is een kunstuiting die oneindig 
veel ,erder van ons afstöat. Een vreemd bewegingspatroon, ongewone (grammofoon-}muziek. 
Boei end m.iar onbegrepen. Daarna enkele So11noanese zangspe.1 en. Weyens ·cle taJ ervan even 
onbegrijpelijk, maar van een aanstekelijke vrolijkheid en onbeschaamdheid. Er waren al
lerlei smaadliederen op Universitaire thema's docrheengewevan, oie veel succes hadden. 
Ze ·A,mm een aanwijzing voor de wij ze waarop de SoendanJzen el kaar corrigeren: zo on
geveer als nmst~ruammers, door humor, zelden duor ge~~ld. De spelers waren drie · cl own
achtige figur6n. De langsta h~u altijd het laatste ~oord dat het luidste gelacn ontke
ten~e. Ze haduen bamboe muzickinstrumentan uit ue ankl ung-familie bij zich, waarmee ze 
zich zelf begeleidJen. 

Toen k~am hot moment waarop wij toespraken moijsten houden, in het engels ••••••••••• 
En liedjes moesten zinyer.. l~e .rt:rden gelukkig geholpen door een bevri,mde damJ met "en 
vaderlanJse opvo~ding, die met ons het roodborstje bezong, dat :voor het raam (rin-tin
tin) zat en er zo graag in wilde. 
uansen was varoodon door de pres ident, dus gingen we om 11.00 uur naar huis. EinJe van 
een genoeglijk famtliefeest waarin de dyonische momenten totaal ontbraken zondbr welke 
onze jon geren een foest maar niets vinden. 

- 8 -
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Het slot 

Toan we eindelijk weggingen en Je korfers wilden pakken was er in ons hot el een 
aanhoutienu bezoek van student~n uia ons caJeautjes kwamen Jrengen. Een zakje kroepoek, 
sigaretten (krettek), gerookte bananen en zo ying het maar door. Er kwam een glasbla
zertje, dat me als ik op het la~ kwam altiju koffie bezorgoe, ,iaar hij C:ie v;::ndaan 
ha2ld8, weet ik niet. Hij bracht ma dod~s (Indonesische cara 4els), ~enste me het 
beste toe (.ln zei: n11ve come to lcvèl~try much, sir. Hope ycu comeback soon, sir". 
't Catieau kostte hem een halve week salaris. 

Onze kofferruimte kon het· niet meer aan. Of es stapten wij de Dj al an Bra ga in en 
traden aan kofferzaak binnen. «el dra verscheen, het geri cpel de k~pja juist beven de 
t .:.onbank uitstekend, de Chinese eigenaar zelf, een bultenaadje, die ons in vloeiend 
Nederlands te woord stond, Hij verkocht ons een koffer met ~uitstekend Duits hang- en 
sl uiherk". In het hotel begaf één der drie prima ;loten het al. Geen nood: er waren 
er nog twee. Toen het ding vel zat, · lllerd het naar bsn&den gedragen door een bediende 
en nog vàor dêzc de trap af was begaf .het hengsel het. ~e ~tuurden een bediende er op 
uit. Deze kwam terug met een paar t ouwen om U tegen te zeggen, Een olifant ken er 
zelfmoord mee plagen. We bonden ze om de koffer die hierdvcr een landverhuizersachtig 
uiterlijk kreeg, [,aar die nog nooit zo solide •as gesleten. Gel ukkig was de douane in 
een geir,akzuchtige buJ, anders hadden we ons vliegtuig gemist. Het di_ng mocht dicht-
!:>] ij ven. 

We kwamen thuis met ei nciel cos veel verhalen en takken crchi deeën die weken 1 ang 
iets uitbundigs aan onze Interieur~ gaven. . . 

Ondanks het gedo.nder van do 30e oktober 1965 zit Verstri j den in Bandung e~ pro
beert in zijn eentje van de chemie iets te maken. ~aarmee ik maar wil zeggen, oat 
dit sl ot nog eèn vervol g heeft •••••.•.•• 

G. H. F rede ri k. 

P U B L I K A T I E S 

1219 Goedheer, J.C., 

Fl uorescence pol ari sat ion and l ocat ion of fl uorescence ma1d ma of C-P.hycocyani n. 
Biochimica at Biophysica Acta.!!_(1 ~65) p. 579 - 581. 

1220 Goedheer, J.C., 

Fl uorescence deel i ne in purple bacteri a resulti ng from carotenoi d absorpti on. 
Biochimica et Biophysica Acta,~ (1965) 606-609. 

1221 Bohijn, P.T., 

Zeeman effect, frequency pul l ing and frequency pushing fn a single-mode 
He-Ne 1 aser. 
Appl.Phys.letters!_ (1~65; ?03-•t _ g _ 
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U l T D E U N l V E R S I T E I T S W E R K P L A A T S 

Het is goed te ;weten dat de gl asi nstrumentmakerl j f n de nuithofn •eer normaal 
werkt op een klei r.e ui tzonderî ng na: de reduceerventf el en voer de H2- 1 ei ding zijn er 
nog niet en dus kan kwart- e.d. niet verwerkt worden. Wij hopen· dat dit bi onenkort wGl 
het yeval zal zijn. Laten we echter een blik werpen op heb;een we we1 heoben. 

De beschikbare ruimte is royaal, hoog en licht; ge;cheiden door glazen wanden; de 
slijperij, ovenrulmte en glasmagazljn. Vele op1terkingen hebben we gehoord over dat 
royale glas, nameliJk dat wij zo te ki•jk zitten. ~e vinden dat echter niet erg; wat we 
doen mag gerust gezien worden. 

Onze macthines zijn dezelfde gebleven; we hoopten op een gl asdraal bank met een_ gro
tere doorlaat; hel aas· dit is niet "doorgegaan. 1 r. Troussel ot heeft beloofd zijn uiter
ste best te doen dit fn 1966 fo verwezenl fj ken. Wel hebben we een 12 K. W. H. F. apparaat 
gekregen,daar 1110 in de naaste tnekomst ook onder vacuum H,F. willen ontgassen; dit is 
een prachtige aanwinst. 

Nu het minder mooie: we hebben last van ffhoog water in de polder 0 ; dG gevel. zijn 
niet waterdicht. Als de Zuid111ester gepdard gaat met regen en de werkplaats geselt, ge
selt hij ook ons. We moeten ge, wapend met sha111l, helm (jn 1 aarzen door de werkplaats ons 
bang voortbewegen :1109ens het val 1 en van stukken cement e.d. 

~aarom dit alles , weet misschien de opzichter, de architectt aannemer of bcuwbu~ 
reau • • • • • .. . . . • ifel néé, dat kan en is hel :zeer zeker niet ! Wi e aan wel zult U vragen, 
gl ss i ngen en naroen noemen zi jngevaarl ijk, dadrom zwijg ik achter onze Dïooi e tafel ! ! 
Het spreekwoord is niet tevergeefs: i1Schoenmaker, blijf bij je h •esP. 

Wij wensen U pratti ge Korst dagen en een Gelukkig 1fl6ü1 met nog meer servf ce dan tot 
nu toe, tenminste als de Vol kswayenbus het doet. 

Interne versl agert (met uizondering van prakt. elektronica en vakuumfyslca). 

V 2267 Werkgroep: Vcorkandidaats~praktlka. 
hl.J. ~. de Vof gt. 
Ontwerp van kernfysische proeven ten beioeve van voorkandidaatspraktika. 

V 2268 Werkgroep: Bijvak Praktikum. 
r,I.J.A. da Volgt. 
Instructie Radio-activiteit bijvak prak!ikulil. 

V 2269 Werkgroep: Hootvak Praktfkum. 
M.J.A. da Voi gt. 
1 nstruci:i e ~spectronretrf e. 
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T U D S C H E M A B U S D I E N S T 

Fysisch Laboratorium - •erkpl aats - Transitorium. 

Vertrektijd 

Fysisch Laboratorium: 

8. 00 uur Via station en Vondell aan naar 
'llerkpl aah en Transitorium. 

9. 00 uur Fysisch Laboratoriu11, -
W~rkpl aats - Transitorium 

~-

10.00 uur • 1 

11.00 uur ' 

12. 30 uur • 

14. 00 uur 1 • 

15.00 uur • I; 

16. oo uur • • 

Vertrektijd 

T ransi tori um: 

8.45 uur naar ~erkplaats en 
Fysisch L aborat ori um. 

~. 4,5 LJllr a 

10. 45 uur 1 

12. 15 uur • 

13. 45 uur 

14-.45 uur 

15 • .\-5 utir R' 

16.45 uur Trans! tori um - 'rierkpl aats -

fysisch Laboratorium - Station. 



DE LriûE1J V"tl uE GR . .,JF GEN[K, TûK 

Hoewel onkun~ig van Je activiteit die Fylaklaas 1965 ten toon zal spreiCen met 
betrekking tot J3 tanJemgonerator mcgen wij U herinneren aan de gestyleerde voorstel -
l in9 ~ie zijn coli~ga van het vLrig jaar Jaaraan gaf: nameÏijk de rrofessQren EnJt en 
Hoc•g~nboom afgeu3el u op aen oerGe~~l ijke Nedcrlam.!se tandem! Ofschoon Jit geen goe:.i 
anahgon vin da tanJem genoemd kan wcrwen in i.ie funk t i onel e, of rn U "'il t fysische, 
zin var: het ::ioor~, r€:presenbrnrt het toch ~el de menselijke, of zo U wilt, oryanisato
rische kant. :il j huµen i ndcrJ.::a~ sam,;n met deze appáratuur te gaan werken. 

Jo tanctem heeft haar naam te vanken aan het feit dat het versnell înysproces in twee 
trapµen "'l aatsvi nut. 1 ok Vö.n de cuda cascade generator ( C. G. ), dl e U all ema<1l wel eens 
9.izi 03n zult hebJen, znuden Ne een t;;nJem kunnen maken. 118 zouden dan Je versnel l i ngs
lluis moeten Joortrekken t et in het kamertje van Professor Smit 011 de eerste verdieping. 
Pla~tsan we in ~at kamertje een bron di J nug~cief gelaJen ionen produceert dan worden 
d~zc Jeeltjes door het elektrische veld van oe cascJJe yenerçtor versneid. Zetten we 
nu in de ho,gspc::nninJsbol een appara,itje, waarmee ervoor gez orgd worJt t!at de ionen ie
eer meerdere el e~tr c:nen verliezen dao 11 ~rden deze positieve deeltjes opnieuw versneld 
en bel an een mtlt wui.Juei e snE:l heid in de rr,detµuL Dus een fact or twee geronnen mat do
zelfde spanning. 
De van de Gra~ff generat c, r die wij beneden helluen kan een spanning produceren van dri e 
mil l i oen volt. iJe n i eu11ê machine kan.gemakkelijk het dullbel e hd en en bovenJi en twee
maal versnellen, dus kunnen b.v. protonen versneld worden tot twaalf mil i •en volt. 
De machine is kaal onyevee, 11 meter lang en met apµaratuur aan de ûeide einden 28 me
ter. Dek de kernfysische meetopstel lin9cn zijn veel grQter dan die van de huidige-ma
chine. Vandaar dat vcor deze machine een geheel nieuw gebouw vereist is. 

In bijgaande tekening is geschetst hoe het belr.:ngrijkste gedeelte van uit geuouw 
zal worden. Hi·1rop ziet U de generatorhal en de targeihal met een stukj e van de cen
tralekamer. De oµpervlakte zoals c,µ de tekening "angegeven is slechts een klein ge-
deel te van het totaal. Ten zui der. van de targethal komt een hal voor votrberei Ji ng van 
experimenten en een tweeverdi~pingen.hoog vcorfront waarin de ho ofdingang, experimen
teer- en studeerkamers, een chemische ka~er en een coiloquiu~- en koffiek~mer. Ne~st 
de controlekamer bevindt zich een mechanische en elektronische Nerkplaats, eon compu
terkamer en 0en trafo an schakelruimte. Het gebouw worut n4Jgal nyewichtig" omd.it op 
plaatsen wa-r dit noüi9 is i.v.m. stralingsgevaar, de wanden van één meter- en ue vloe
ren van_ 70_ cm dik zul Jen wcrd~n. ~e totale vi oerq;pervlakte van keloer, begune grond 
en verd1ep1ng zal cngevaer 3780 m bedragen. Om nog een paar ciJfers te vermei den: 
er zal tota<!l ca. 7 km. C1Jaxial e kauel gelegd wc.rd8n en er zullen ruim 10ü0 TL bui zen 
gemonteerJ worden. HJt 9einstal I eerd verm..,yen all "en voor ,1e machi nti· met t oebehoren 
is ruim ZUO kV1<, waarvan 110 kVA praktisch continu in beurijf is (1 kV,,• 1 kilo volt 
amptire en kunt U vovr het gemak op 1000 watt stel ·1 an). Tercd1t verwacht U grootse re
sultaten. Dit geldt echter niet het elektrisch r endement. Elektrisch gezien stopten 
we er 110 kV" in, terwijl uit tlG machine een protonen bundel komt met een stroomsfork
te van maximaal 10 microampère (-0,00001 amµère J bij 1L millioen volt, dat is dus een 
vermogen van 120 watt. Dit geeft een rendement van en. 0.1 procent. 
- 12 -
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Kernfysisch gezien verwachten 'ilil ()cnhr ;if;] een groet renuem,:mt. 
· et protor.en van 12 millioen volt kunnen zeifs de zwaarste kernen door beschieting op 
hun eigenscha1,ipen wrrden onderzocht. Dit onderzoek ZJl zich in t ~ee richtin9en bewe
gen. Ten eerste de wisselwsrking tusaen b.v. prutonen en kernen, en ten tweede de spec
troscoµische eigenschappen van kernen. Het 1 igt in de bedooling rnBt de machine i r ok-
t ober 1967 het eerste schot af te vuren. 

J.H.J. en A.M. H. 

Mutaties 

Ui, 2G november j. l. is de heer !11.J.A. de Voi;it voc:r ti en ill8ken naar Amerika vertruk
kcn en zal w-crkza::im zijn !.lij het: IN~TITUTE OF NUU.EAR JTUOIE$, Special Training 
Di~ision, Dak Ridge (tennessee, U.S.~.) 
Tijdens zijn af1ezigheid wordt de heer de Voigt v~rvangen d~or de h~ren: 
H. (,. fi. uundl ach en R. G. van wel. 

flr C. Bril keerde 6 december 1965 t erug van een verbl i J f van ·1 ~ maanden in de 
u.s. 1,. 

.PERS ON [ ELS_ VER E k G l N G 

~~~-~~-gepensioneerde_werknemers_ van_het_Fys isch_Lab~rat orium 

Op de bestuursvergadering van ue persvneelsvercniging van 2 november 1955, is beslo
ten d2t de gepensioneerden kunnen meedoen aan de activiteiten dicl door deze vereni
ging 11orden georgani s1;erd. 
Man ue oudere gepensionGerden verzooken wij, indien ziJ hiervoor interesse hebben, 
hun adres op te yeven aan de secretaris, da heer A.J. Schimmel, Universiteitswerk
plaats, Universiteitscentrum ffde Uithoffl. Dan zorg~n wij voor de convocaties. 

B. V. z. 
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In hat nove:nber nun:mer ~an FyL:!kra is ~1 b,3] c~fd dat er weer 1;:en puzzlc ZCl! ko;:ien en be
l ofte maakt sch~d, zodat U hieroij een ker.! Loom krijgt K~n~eJojen met do· ~JQ~ in9 J0-
ze verder mot woorden op te tuigen. Votor de juist versiiJrde boom is uen ee:--ste prijs 
van f. 7,50 en een hrnede prijs van f. 2,'JO in de vorm van lllaardebonnen beschikbaar. 
Deze waardebonnen kunnim ter vrije keuze in een grt,ut warenhuis in Utrecht of in één 
uer'1 vel e filialen besteed ·~or,Jen. Bij meerdere yoede bomen zal het lot beslissen.Uil/ bo
men kunt U tot ~ ~ecember a.s. inleveren {0ij voorkaur in gesloten envelopr9)bij de 
na vol genua bestu•Jrs I eden van de personeel svereni ging: 
de·heer B.·van· Zijl, Transitoriu:r. (kamer 1il) 
de heer ,~. J. Schi m;rel , Uni versitei ts~erkpl aats (tekenkamer) 
de h~er J.H. Jaspers a, Fysisc.h Laboratorium (kamer 116). 
Zor~t U dat het een dennenbos wordt! 

Horize,ntacil: 2. bek end" dults ti hbriek van elektr aµparaten (afk); 1,.,.., ·,-:.1~ .. d ~u--· 

merk (afk); S.nij] rei ger; ?.voorzetsel; 9.vulkaanlrechters; 11.toveryodin; 12.klaine 
hoe voel heid; î 4. uit geJouwd vt:nster; 1 l. si ede; Hl. 1 i d'lloord; 19 •. dichtbij; 2u. zangvogel; 
21.baziye vrouv;; 22 t ekaning; 24.maansb.nd; 26.loon; 27.i·aakliJn (afk). 28.kanteel; 
31. uitvlucht; 33. t rei<di er; 34. dun; 36. i n111oner van Est! and, 38. nauw; J9. hetze! f.de; 42. 
titel (afk); 43.wolriekende stof, 46 •. lijst; 48.bevel; 49.illerk; JO.maanstand; :iLv-00:--
naamwocrd. 52- ongevearJ, 14; :i3. kanosoort; J6. trompetvogel; 58, streling; 60. koupvaJrui j
schi µ; 61. gastol d vl et:snat. 
Vertikaal: 1.in december; L.z3ng; J.voornaamwoord; 6.rijtuig; 7,haal; 8.ooom; 10.voor
dat; ~2.toon 13.meisjesral m; 1\veroinden; 16.de~ van mast; 18.niet h~ema~; 21. 
zaadplant; 23.heii ige (afk}; 25.klu.:1en; 26.titel (afk}; 27.rhenium (afk); 29.denkbeeld; 
3ü. foon; 32. mei s j esné!am; JS. •101 gend jaar; 37. kandidaat tot het hel l i g predikambt 
(lat.afk}; 38.zeer cnaangenaam; 40.titel (afk} 41.latwerk; 44.geurige arabische kof
fie; 45.ol iema~ischap1,ij (afk); 47.l(ingte maat; 52.indonesische communistische partij 
(afk); 54.turks bevclheboer; ~5.vricnd (frans}; 'J7 en ~9. toon. 

8. v. 2. 

Slogan van de maand 
(gehoord in Je Uithof) . Bent U ook zo 11 zwaarti11end" van do koffiepenningen? 

. ' . 

1 

Ji6.ö.l::1 :_ 

_AF P ;__ 

1 
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Jl,..-,,11:ND Hl) 

Vrij dagavono 19 novemll"r waren vel c me<le"llcrker~ van d.., Fysica, ondanks net vroege 
koude winterweèr, naar I t Fysisch Laboratorium gekomen voor de jaJrl iJkse dia-ävonJ. 
~u, ik 91,l oof •fat ik rust ig kan zegyan dat niemand hier spijt van he~H gehad. 
V6ór de pauze weruèn i ng0zonden dia1s geprojecteerd dc;cw de heer Hoye\:/ug, waarbij Je 
i nzsnaers sp onhl,rn hun d i .;1 s md een enkel woorj be9el ei c'cien. Het was voor de ju~ geen 
gemakkelijke taak om de pri 1zen vast te stellen, omdat er goed ·~erk "as ingezonuen. 

Professor Rutgers reikte met een paar harte] ijke woorden de prijzen uit aan de win
naurs, zo11el van da ui a- als van do fotowedstriJd. Hij ha.d niet yedacht Jat or noy 
zoveel werknemers van d~ F,sica tijd konden vinden voor deze hobby. 
De winnaars van d;, diaweJstr ijd zijn de htiren: O. Verkerk (le prijs) 

Prof.Or. J.11. Smit (te priJs J 
T.E. d1,;rnauu (3e ~rijs) 

De winn~ars v2n de ,otow-,dstrijd waren de heren:F.J. Nyqvist (1e prijs) 
N.C. Burhoven Jasp~rs (Ze prijs) 
;i, Lagerwey ( 3o prijs) 

,;] 1 e winnaars kregen een spontaan appl ausJ c:. Tijdens de pauze werd docr Mejuffrouw 
van Boygel en aan hee rlijk kcpje koffie geschonken en ••• dat smaakte. 
Na de pauze pr, j ~cteerüe de heer Veuyer enkele van zijn experimenten (uia 1s) di e wer
kelijk bi j zonder kl eurrijke resultaten te zien gaven. Dit bleek ook uit Je ~eerden 
van Professo r Smit: 11 1 k vi nu het knap heer Veugertt. 
Het \\las knap. Door vóór EWn di 2 verschil! en c!e soorten gl .:s te plaatsen en J.:nrv,m een 
dia tu mak~n, had hij d~ wonder! ijkste kleureffecten verkregen. Ook met de bel ichtings
tij o en compositi e experi menteerJe Je heer Veuger; hij gaf biJ zijn dia1 s een leerza
me t oelichting. 
Kl 1~ mede~erkers mijn hart elijKe Lank voor deze zeer geslaa9~a avonu. 

d. w. Z. 

Op vrijdagavond 17 decemver 1~65 zai er een kaartavond ~ordan gJhouJen in Je kloine 
collegezaal van het Fysisch Lacoratorium 8ijlhouwerstrc:at 6. 
Van i~dere deelnamer worut een inluJgeld ge~raag~ van één gulden. 

De heclr Verwoert (afdel in~ glasblazerij) haéft tiJjens de verhuizing na~r de Univer
siteitswerkpldats, oen ongel uk a~n zijn voet gekregen (beschadi~u voetbe3nt1e) en 
is gelukki g bijna herstelj, 
Hij dankt de personeelsvar~niging vcor de attentie uie hij mocht ontvangen. 

~avrou11 H.C. Kooy111an van Boy\li:lÎ en dankt ue per~on"el s voreni y i ng voor het cadeau 
dat zij mocht ont van yen ter gel a9enhei a van ha;;r hu 1iel i J k. 

- 1ó -
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SI , T ,il GOL,,,,SKI Ni.lERFEEST 

Het was voor 37 kinderen van het persone~l van de Fysica op zaterdagmiddag 27 no
vember een waar feest. De te~stmiddag begon om half drie en St. Nicolaas werd om half 
vier verwacht. In afwachting van St. Nicolaas werdcln de kinderen bezig gehouden door 
de heer van Zijl en met behulp van s chaar en papier werden vele kinderen getooid met 
een indianenhoofdtooi. Toen keek plots Zwarte Pi et 01 de hoek van de deur en met kwis
tige hand ~erd het strooigoed in de zaal gestrooid. Geen kind zat mear op zijn stoel, 
icderei:ln kroop over de vloer op zoek naar lekkers. 

Gelukkig is de volwassene, di e voor aen ogenblik in een kindiJrhuidje kan kruipen. 
De deur ging wederom open ....•.• en op ~~ardige wijze trad St. Nicolaas de kleine col~ 
lege zaal binnen en werd door de voc,rzitter van de persc,neelsvereniging hartelijk 
welkom geheten. 

De kinuerstemmetj es zongen hun lhc en St. r+ icolaas boug zijn stramme loden om Zijn 

zetel te bezetten. leder kind afzonder] ijk kreeg van St. Nicolaas een goedkeurend 
woord, dcch de Sint liet hier en daar ook een waarschuwen~ woord horen. Het eerste 
werd met een lach, 1-t hoace aet een ernstig gaz icht in ontvangst genomen en Cie stil
zwijgende belofte van het voornemen om het beter te üoen, kon je zo vdn de gezichten 
afl ezen. i\an de ouJere kinderen van 8 - 1u ja.w gaf Sint aen knipoogJe en zei: "1lij 
zullen maar niet verder praten, \1/Ïj weten het samen wel 11

• Wat is St. Nicolû"'S toch ~en 
wiJs man en een goed ~sychoioog. St. Nicolaas yaf ~an Zwarte Piet d~ opdracht aan i e
~tr kind ~en s~ aculaas~w en een keurig Vdrpakte sina~sappel uit te delen. 

In de pauze werd getracteenJ op htcrlijke chocolademelk em sp.:culaas dank zij de 
goedwil I endhei d van t ej uffrcuw Sj. van Huggel en. Het sr.;i.lakte voortreffelijk! 
St. rncolac1s gir•g nog .:ven tussen de kinderc:n in zitten om samen te genieten van aen 
filmpje.·DaJrna moest St. Nicola;.s afscheid nemen en hel der en fris k)onk •t bekende 
11Dag Sinterkl aasje, dag". Het hoogtepunt vour de kindeidi v;arun natuur] iJk de dozen rai;t 
cadeauties die de Sint en Piet hadoen achtergelaten. 
37 gelukkige kin oeren gin()en naar huis en daarom kunnen ili j spr,1ken van oen geslaagde 
ra i udag. 

cl . v. z. 

L E Z 1 ·i G 
Houdt U da avond van de 28 sta januari e 19ó6 vrij!! 

Voor de l~oen van de personealsv&reniging, echtgenoten (verloofden) zal de b~k onde 

schrljvur ûr. P.F.J:M. JullJn·cón lezing h~ud~n over de vorschillcndc stac~on dio · 
leven op .. cst-lrian,•·Afrika ani. Dê lE:zin~ is gdifold: flQndcr du Kung-Bosjcsmannon 
van Zuid An9-0l au mot di a1 s en fil ,~. 
De 1 ~zing zal g~houden worden in het Fysisch Laboratori u• en beyinnon om 20.00 uur. 

8. v. z. 
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L " S E fl S 

r~iet alleen voor de FYSICUS, ma..: r ook voor de TECHNICUS, de lYl'l~TE, en ua : oe·,crsti 
ge i<U I til TERE I Z I GER:i onJer ons. 

Het ~!Oord 11Îaser11 (spreek uit 1:lezer") bestond vijf jaar gehden noy ~:et, laat 
staa;i de 1 aser zelf. Tegenwoordig echter lE:zen we er in kranten en tij uschri ften dik
wijl S ovo:-. Oe schriivurs van sci,mce fiction en komische strips hebben z:ch measter 
gemaakt van de laser. U vraagt zich af: V!at is eigenlijk een l,:ser, en krijg ik daar 
in de toekomst ook me:, to maken? • 

Lasers zijn lichtbronnen met zeer bijzondere eigenschappen. Nor,~ale 1 ichtbron
nen, zoals b.v. de zon, glooilarnp(:n en gasontladingslampen vertonun deze bijzondere 
eigenschappen niet. Om het verschil te begrijpen tussen l aserstral inç en 1 ich~ van 
anuere bronnen gaan 11e nè hoe h"t I i cht ontsh:at. Daartoe is het vol doende te wet en, 
dat de deeltjes (ata"rnn, el Jctron1Jn 3nz.) van den gas of metaal niet all amaal in d\l
zeltde toestand zijn. Sommige u-:eltjes bengen i:nel, sominige 1.:mgzaam, sommige ueal
tjes denken d;::t ze alleen zijn, andüre zoeken elkaar op en blijven kortere of langere 
tijd bij el~aar. Bovendien is er den voortdurende veranoering: een deelt)~ doet nu dit, 
dan dat. i3ij beµaalde toestand,er.::nderinyen van een deeltje wd,dt er licht~itgezonden. 
Er zijn zeer veel deol-tjat, die zo'n tuesi:.ndsveranc;iring, ;iaz.rbij li'cht-~ordt uit--
g&zonJeff, kunnen on~ergaan, vooral bij noga temper~turen. · 

1 n normale lichtbronnen zencan die enorme hoeveel hei cl deei tj es allemaal 11 op ei gen 
houtje11 licht uit, '.d.,·1.z •. :.:ls ze zelf willer, near al-le kanten an, maesta! van ver· 
schillende kleur. 

: oij lasers nu woruan de deeltjes via een trucje gedwongen allemé!al tegel ijk en in 
duzel fde ri ciit i ng ( we zeggen coherent} en in dezelfde ki eur( we zeg yen monochro"at i sch J 
1 i cht ui·t te :ze~rfen. 

De laser 's d~s een stralingsbron, di j veel licht kan uit7anden, in~~~ evenitj, 
diye, gerichte bundel en van één zeer bepa...lde frequentie (kleur). ·iàet ae:i ;awc.r.~ 
1 i chtbron kunnen we ook ~!el een evenwijdige bundel maken, mirnr Ji e bevat dan veel mi r.
der licht, en ve~ meer freq~enties. 

Jat kunnen we met lasers doe~ , 

Veel, afhankelijk van h,:t type. Er zijn n.l. drie types, die verschillend zijr. 
voor i,at betreft de stof, die t ot 1 i cht ui tz&nr:lan gedwongen wordt, en daarom ook ver
schi 11 enJ zijn in eigenschappen en toepassingen. 

Er zijn v.:.ste-stof lasers, die gebruik maken van Jiverse kristallen (u.v. roi)ijn ), 
gas-lasers, die gebruik maken vc:n uiver:;e gassen (b.v. helium en neon) en er zijn·r- "d
geleider L.1sers, die gebruik maken van diverse halfgeleic.ers {b.v. qallium arsen(Je):
Vaste-stof lasars leveren vooral zeer veel 1 icht; gaslasers vooral. evemdjdig en van 
één frequentie en ha 1 fgcl ei derl as ers sta<1n in eigenschappen tussen bei de andere types 
in. Gaslasers ziJn van 10 tot 100 cm lanç, vasto stoflasers van 1 tot 10 cm en half-
gel ei uerl as ers zijn kleiner c,an 1 cm ( tot slechts 0, 1 mm). Vaste-stof! as ers v:erken 
niet continu, ~aar geven fiit~~n 1 icht. Fen flits bevat zove~ licht in een gerichte 
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buno-,1. dat n:f>: v;nd .; ;:; ,:,nl0 '.J,3 111c.a:i h_.:f' i' .. ,.·•(,, i'L ';:ih-n. üe lichtvlek op de .,i!a'l 
nad afoetings:i ' <ifl sl .,::rts een p,2a-;:-km., het teru~0°bö~ste 1 icht kon op ao.rde weer ge
meten worJen. Uit de tijd, dia verloopt tus&en uitzenden van licht en het weer cpvan
gen van het ter~??ekaa~ste 1 i c.ht kar_i -~hf!SL,nd bep ... al ?. worden. Op deze ~ani erï s ook 
lase~radar moye11jk. Îl,JGens Je Ger~1n1 1 ruimhvlucht zuilen de astronau!!~vanuit hun 
kuns ,1,1aan een 1 aserbunoel na"r aaroe zenden, en dan gesprekken voeren met Je 1 aser
bundel ( in pla.its van een radiogolf) als draaggolf. (.,.3 IÎ-:-inl-7 ;--~irotevluc11t !;; f.n~\1~ 
(uec. 1965) gaande of zojuist beëindigd). Op aarde zelï Kan een 1aserounue1 in de 
p l a3ts komen van tel efconkabel s, of tel evis i esi gnal en overbrengen. /, 11 e tel efoonge
sprekken, die oµ dit moment op aarde gevotird worden, kunnen theoretisch op één 1 as-er
oundel overgeoracht worden. Kunst~anen kunnen in principe vo.naf de sarde ~orden ge
stuurd cf van energie worden voorzien. Fotograferen op zeer lange afstanden 1 ijkt 
~ogelijk: Evenwijdig lic?t ~an met le2zen,samong~bracht 111crden op eer, zeer kl ein -.hk
Je (vlak1e van b. v. 1- m1ll1oenste cm]. htet de tlits van de vaste-S"tof laser kan 
aldus plaatselijk zeer grote verhitting verkregen worden. Er zijn reildb l~s,rl~. ':· ,.:·a• 
ten (vooral van belang bij electronica microcircuits). vé.k zij;; er reeu~--~::en -
andere operaties uitgevoerd met behulp van lasers. Men denkt over toepassingen bij 
boren en vul Jen van kiezen. ,,1 deze handelingen kunnen zeer nauwkeuri·g wurden uit_ge
votird. 

Wen moet niet in d' bunoel van zo'n laser kijken, omdat dan het netvlies van het 
ooc, bt:schacii go kan 111orûen. Ue laser als uûoóentle straal 11 bestaat al i e~n in het brein 
var ue sciencefiction schrijver. 

Op kl einora schaal wordt de gasl aser gebruikt voor het meten van afstanden. Van
uit vl ie9tui9en zijn hoogtametingen (luchtkartering) Verricht met ongelofelijke nau~ 
keuri ghei d. Bij hougtes van 30 km is ~e meotnauwkouri ghei d ongeveer 1 m ( met ge i one' · 
raJar ls ce meetnauwkeurjgheid in dat geval oijna 1000 m). In werkplaats&n zijn renJs 
werkllunk,3n uitgerust met een gasl aser voor Zetlr nauwkeurige 10 nytcmetingen. ,,fstanden 
tot enkele meters kunnen met een nauvikeurighei•1 van 1-mill inenste cm gemeün worden. 

Ue hal fgel ei der Lser wort.lt reeds ingebouwd in schrij fmt:chi nes. Een fout g,3typte 
1etter worJt na e::in druk op de knop even belicht, waardoor .Je inkt verr::impt on del et 
ter verdwijnt. Het papier wordt hierbij niet beschadigd. Vanwege z1n eigenschappen 
en geringe afmetingen zal de halfgoleider laser ook in computers wcrren toeyepast. 

Volgens mensen die het weten kunnen zijn nog te verwachten tuepessingen b.v.: het 
slijpen van edelstertin, het merken van vee, als ontsteking, .:.fstundbq,:!l.:r en snol-. 

hcidsrcgol aar in auto's, hoogte bcpaling~van wolken, het ontladJn van onweorswolkon. 
In het voorgaande hebben we een indruk gekregen van de eig~nschappen en mogol ijkheuen 
van lasers. We hebben slechts ijUn gr~ep gedaan uit diè toeµassingen, wac-rbij we de 
1 asers ergens in ons •uagel ijk!." leven kunnen tegenkomen. 
Vroger of later zal u~t zeker gebeuren. 

-H• 
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Up mijn weg van de ouitengewesten der HIJksuniversiteit (Transitori um) , straks 
~~ntrum, naar da bewoonde wereld, sl oeg ik do veroindingsweg naar 1 t f ort in, d!e op 
de Oostbroeksel aan uitkomt. Jam11er dat ik de wegen nog niet bij h.un naam kan noemen. 
Er staan nog steeds geen bordjes mot b.v. C.G.laan (cascade generatorlaan), Karnbot
sinysweg; Oigi_acla!rn,-Salebplein, Rekencentrumplantsoen enz. Dit zou de plaatsaandu1-
di ng iets ,ergomakkel ij kon. Kortom net tegenover het fort reed ik een grote rocht . 
hoekige put vooroij_. Ik had mij laten ver!ellan dai: in deza put de funderingen ge
pladst werden van het g3oouw waarin straks de wiskunde zal worûen bedreven. Ik ben 
even afyestapt van mijn twaJwif~ : r (ik fiets nog steeds) on keek in die diepe put. 
Tot mijn verbazing zag ik in de verschillenJe kl el sporen op de putbodem hele groepen 
wis~unoige formules staan. "Ze hebben gel ijk~ zei ik tegen mezelf, 11hier komt het 
wiskunde gebouw". 
Enige dagen later hco ik bij het bureau bouwzaken enige inlichtingen gevraagd en di
rect gokrcgen. Het wiskunde geouuw zal over 2½ à 3 jaar gereed zijne~ 8 verdiepingen 
tellen. H~t zal Jan 35 meter boven de begane yrond verheven zijn (arme St. Nicolaas). 
De :l,mgte, r-:sp. brc;:;dtc van hd gebouw bcdra:.igt 32,5 en· 20 me~er. 
De inhoud, wiskundig b~rekend is ~us • 32,5 x 20 x 35 ~ 22750 m. Tjonye, wat kunnen 
in deze inhoud een wiskundige problem-;n worden opgelost (of bijkomen?). Vlak uij het 
111i skun-::e geuouw zal ~ç': :~, . -,Ji g elln a,,nvang g;;maakt worden met de bouw van het el ek
tronisch rekancentrum. uit yebouw zal echter all,én uit een souterrain en begane 
yronû bcstaun. De afmeting~n worJen ~O x 24,5 meter en 6 muter hoog. 
Ue computer yaf als inhoud op +4-10 m (oat klopt). En straks over 3 ja,:1r ....• ratelJn 
••... rat~ien als al die computertjes aan hot rekenen zijn. 

B. van Zij 1 . 

fH eu111s van El ei-:troni ca 
· · -9 -11 

- De kwartskl o: .. gangfout - 1,U.10 , clri ft • 2.10 per dag. 
- De hogedruk ionisatiomanorneter vol yens Schulze Phelps Is voor TN2 klaargeko~en. ki-

hier beken~ onder de naam SPiffi. 
- Voor hetzelfde aJres ontstond een parametGrzaag. HH ExperimenterenJen zullen met 

enige ·fantasie 111el bevroeden hoe men eon par~ in meters zac.gL 
- Het is zover. ,Jat hebben i;iij dcit anueren ook hebben. Circuitblokjes ,an ena Gloei-

lampenfobriek. Voor vlot clfJitaal geknutsel 1 _:,. ~:-~ •• :1· ·: 1 
.. , ... ~ cuis-

tere inhoud en briljante schakeHunkties: Scnmltt ïriggers, Univibrators, Flip-
Fl ops, emmittervol gers en omkeerversterkers, pen n gates, en nog wat minder gang
baren. Een en ~nder loopt meer dan 105 x per seconde,· op topsnelheid, gevoed uit 
+ en - 6V. Hiervoor snel leverbaar 1-EK miniatuurvoedertjes, en voor knutselaars 
printjJ:1s waar slechts een gl oaistroomtrafo aan hoeft voor actie. 

- Motto: Zeg Philip, als je toch naar Elektronica gaat, breng dan zo1 n blokje VI a
Fl ip-Fl op voor me mee. Lekker!! 

G. K" 
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