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FYL AKRA 

MEDEDEL t NGENORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORATOR1Ur~ 

1 Oe jaar gang no. 2 

Redaktie: Prot.Or. J.B. Thomas, ·,oorzitter, 
Dr. Tj. Hol 1ander, liej. ~.k.ft Rutten, A.J. Schimmel, 
Drs. C.M. Schóonheim, B. van Zijl. 

ENKlLE GEGEVENS OVER HET JJ:,.AR 196"'.l 

1. Wehnschappel ijk Corps · 

maart 1 C66 

In 1965 werd Dr. R. Braams benoemd tot hoogleraar in de Hadiobiofysica, Dr. J.J. De
nier van der Gon tot hoogleraar in de Fysica van de Mens en Dr. C. van der Leun tot 
lector in de kernfysica de laboratoriumraad bestaat thans uit 13 leden. 
In de wetenschappelijke staf werden benoemd Drs. C. nlderliesten, Dr. J.J. Broeder, 
ürs. ;,,E.L. Dieperi~k, Ir. R.G.R. Engmann, lr, fU.P.F.L. van de Grind, Ir. n, J,H. 
hie.nte, D,·s. J. Siegeribeek •ian Heukelom, Drs. G.P. van der ~ildt, Ir • .,,C. ïlolff, ter-
1'. ijl afscheid 11,erd ganor.1en van iJr. n,b,rl. van drummelen, Or. ,/. ·Heusinkveld, Or. G.N. 
Jager, Dr. J.B, van der Kooi en Dr. ~- Noordergraaf 

2. Wetenschappelijke activiteiten 
De wetenschappelijke acti ~iteit kwam tot uitdrukking in: 
51 publ ikaties, 2 boeken, 16 promoties, waarvan één ere-promotie, 24 doctoraal exa-:ie;is 
In de experlmentel e natuurkunde. 
Op het ogi:lnblik werken 67 doctorandi en ingenieurs aan den proefschrift, ter.-ijl 163 
kandl daten zl ch voor~erei den op hst doctoraal examen. 

~- Personeel 
l,1 de administrltieve sector werden 11 nieuwe personeelsleden aangetrokker., terwijl 5 
porso .. ' . . liet laboratorium verlieten. Bij de technische dienst zijn 4 personee1sleden 
ocnoemd terwijl 2 zijn vertrokken. 
De totalo personeelsbezetting bedroeg op 1 januari 1966: 292 persooen. waaryan 60 in 
F. 0. h1. -di onst. 
De activiteit van de Perscneelsfunktionaris komt duidelijk tot uitdrukking in het gro
te aantal bevorderingen d~t dit jaar bereikt werd, name] ijk 42, wa2rvan vele nog met 
terugwerkende kracht. Het ziet ernaar uit dat In dit opzicht een grote achterstand is 
ingehaald, waardoor het komende jaar meer aandacht aan andere perscneelsprobl emen.·: ge~ 
geven kan worden. 
De onderlinge communicatie word~ steeds moei 1 ij k~r, maar Fyl akra biedt in dit opzicht 
een goed tegenwicht, dank ,ij de va~thoudend~ei d v.:1 de red:\kti e. 
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De technische gesprekken werden regelmatig voortgezet, ter~ijl ook de personeelsver
eniging regelmatig voor meer contact tussen alle personeelsleden zorg draagt. 
Tenslotte: onze hoffotograaf J.P. Hogegeg was 25 jaar in dienst van de Universiteit en 
werd op 2 juni 1965 dan ook intensief gehuldigd. 

4. Financiën 
In 1965 zijn weer meer en grotere kredieten voor de experjmenteJe natuurkunde ter be
schikking gesteld, Uehal ve de.bouw kredieten werd het volgende.verwer~t: 

1. Jaarkrediet Fysisch Laboratorium f. 55().90Pt-
2. Jaarkradiet Transitorium f. 100.000,-
3. Jaarkrediet Universiteitswerkplaats f. 10.000,-
4. Vaste lasten Fysisch laboratorium f. 140,lJOO,-
J. Vaste lasten Transitorium f. 70.000,-
6. Vaste lasten Universiteitswerkplaats f. 20.Q00,-

.7. Inrichting Leidseweg f. 5.000,-
8. Inrichting Ri1nhuizen Koetshuis f. 15.ü00,-
9. Inrichting Universiteitswerkplaats f. 265.li00,-

11J. Kosten Volkswagenbusje. f. 3.000,-
11. Computer ~edische Fysica f. 250.000,-
12. Tandem v.d. Graaff-Generator f.1.600.0l.lû,-
13. F.O.tli. Kredieten f. 640.000,-

Totaal !:}~~~~~ggg~: 
Salarissen • f. 3. 000. 000, -
Bouw werkplaats f.1.000.000,-

De vooruitzichten van het Fysisch laboratorium zijn af te leiden uit die van de gehe
le Universiteit Utracht: voor de komende jaren heeft de minister van O en Il het vol gen
de bel oofd: 

Personeel 

Materieel 

Bouw 

Totadl 

i 
l 

1 

1965 
53 

15 

22 

90 

F inanciän nm 
1966 

63 

16 

30 

l 109 

fl1. 1 oen au 1 d en 
1967 1968 1969 1 

69 73 1 78 

1 18 20 23 

J() 30 30 1 

117 i 123 131 l j 

Helaas zijn deze beloften niet zo zeker dat nu al schuld gemaakt kan worden! 

5. Gebouwen 
Hoogtêpûntën bij het gebouwenprobleem waren de ingebruikname van de werkplaats in sep
tember en de aanbesteding van het gebouw van de Tandem Genarator op 1 november door 
de mi nster van O en il in hoogst ei gen persoon. 
Oieptepunten waren de vertragingen bij de bouw van het gebouw Kernfysica en Vaste 
S(t)of en bij de inrichting van het souterrain in de nieuwe werkplaats. 
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Ue Kernfysica kreeg in de kelder van het hoofdgebouw meer ruimte, terwijl op andere 
verdiepingen ook nog enkele kamers ter beschikking van andere werkgroepn kwamen; al
les met elkaar voer het Fysisch Laboratorium yeen grote verbetering, maar wel voor de 
werkplaats. Voor d11 rest bleven de "koets huizen" op Rijnhuizen. de "barak" aan d, 
Lei dseweg en de "inwoning" bij T.N.O. een voortdurend bewijs van de ruimte-nood. 

VAN S U8 SIDIES GESPIIOKEN! 

_In het beyin ~an de 19e eeuw ~erd bijna geen gel J gegeven uGor botani e, anato~le 
en fys ica ( voor het laatsie rekende men op s\eun van het Natuurkundig Gezelschapj, 

Uni vers i t c; i tsJi L l i otheek: van 1786 - 18iJ8 totaal f. 2.4~0,- subs idie 
1808 -181 5 niets 

Hürtus Jotanicus: 180:l - 181 2 niets 
Lh~misch • farmaceuti sche 

onder11i j s: 17 95 - 1ti15 totaal f. 2.600,-
Theatrum physicum. 17b6 - 181 5 tut aal f. 1. 71.JO,-

Hier~IJ moet men natu~rl ijk wel bedenken dat tot Je Franse tijd de Universiteit een 
_st ede! ijke was i;n onder de Franse overheersing ook Jij na niets km. f' as In 1615, na
dat de Universiteit dus dour het Wijk ~ver9en0men ~as, werd de "stroom" der subsidiën 
11i etsu yroter. 

ueze geyevens wer~en verstrekt door de Directrice van het 
Uni versi tei tsmuseulll: t~evr. Llr. J. G. van Cittert-Eymers. 

- 3 -
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P E R S O N î. L 1 ,, 

81 ij de gebeurtl:lni ssen 
5 jan uad- 196,: 22 januari 1966 : .. .-... • . 
CÓrnel is •~_i 11 èm /\dri aan zoon van lnarj a Elisabeth Catharina \lochter van 
de heer en mevrouw drussaarcJ-,,lei nesz de heer en· •·ev.rouw van Buri k-de Bi 1 t 

1 b januari 1966; 
Saskia Theodora docht0r van 
de heer en mevrouw van Nts-van Eij ck 

Verl cvi ng 
Mej. C.M.J.E. C. van danning heeft zich op 26 december 1965 verloofd milt d'3 heer 
H.J.J. Wintreacken. 

Huwelijk 
iêf~1~;.G. Karsen (KV) trad op 25 februari 1966 in het huwelijk met oe heer P. D. Ver
douw (fysi ol ogische e-;; medische fysica). 

De heer D. Verwey zal oµ 2J maart 1966 in het hu11elijk treden met Mej .... :t Jansen. 

Nieuwe Staf- ,en Personeelsleden 
De heer D.J. van Jer droek trad cp 1 januari 1966 in dienst a ls i~st rument~aker in ~e 
Universiteitswerkplaats. 

üe heer G. van îiesten werd µer 1 januari 1960 aangesteld als instrumenta11ker in de 
Universiteitswerkpiaats. 

l~evrouw O.J. ·den tleesterd is op 1 Januari 1966 in dienst getreden als schoonmaakster. 

De heer G. Verkerk werd per 1 januari 196b als assistent op het bijvak prakticum aan
gestel tl. 

!Je heer S.C. 11. Luyentl ijk werd per 1 januari 1966 aangesteld als assistent bij Je werk
groep TN 11 in F.O. M.-verban.:'. 

Drs. J.G.C. van der 11 orst werJ par 1 feilruari 1966 aangesteld als wetenschappelijk amb
tenaar bij ue werkgr oep .fysiologische en medische fysica. Hierv~tr was hij assistent. 

üe heer H.H.J. ,louterse werd per 1 fe::iruari 196b aangesteld al s a11anuensis in het Tran
sit orium. 

De heer L.l\ok. is op 1 februari 1966 als construkteor-tekenaar in dienst yetredon in 
de Universiteitswerkplaats. 

De heer Th Kam trad op 1 fellrauri 1966 in dienst al s hoger rl ectroni cus oi j de o:Jerk
groep Microgolven in F.O.M.-verband. 

De heer ;,.L.,,. Je Ridder trad op 1 februari 1966 ai s hoger el ectronicus in tl ienst bij 
de afdeling Fysioloyische en Medische Fysica. 

' . ,. 

•· 22 • 

Oe heer J.A. Stekelenburg trad op 21 februari 196ê in dienst als portier bij de Univer
siteitsw~rkpl aats. 

De heer J. van der ~eg is per 21 februari 1966 aangesteld als technisch assistent bij 
de werkgroep TH Il in F.O.M-verband. 

Per 1 maart 1966 werd Dr. H. Nauta benoemd tot wetenschappelijk. medewerker bij de werk
groep Radi _obi ofys i ca. 

De heer ïl.1,. ;.arni nk is op 1 maart 1966 in dienst getreden als hoger el ectroni cus bij 
óe werkgroep Fysi ol ogische en Medische Fysica. 

Vertrokken Staf- en Personeelsleden 
ffiëvrÜÜw-Litkë=îiiëGëö-îêrvîïïë-(schoonmaaks te"r) verliet op 1 februari 1966 de dienst. 

Doet oraal examens 
17-IäöüärÏ-Î966-f~xp) F. Th. de Bats 14 febrauri 1966 ( exp) J. Kerssen 

Promoties 

"· Hofstede 
G.J.C. v;in Jer Horst 
J. Tj. Rei si ger 

31 januari 1966, 16. 00 uur 
H.~. Oijkerman op een proofschrift getiteld: 
Power saturation of microwav0 absorption. 

Na kandidaten 
G. 8randenburg 
,,. Bui sman 
P.fil.i.. van Heijningen 
A. Hooyer 
,,.F.M. ter Horst 
H.hl. Nieiaoo 
hl. W. Ockel oen 
P. van Oostrum 
K. V. Reus 
J. van de Rotte 
F.C. van Hijswijk 
\/.J. G. Schraven 
G. Taconi s 
Drs. E.J. Tellin9en 

Divers en 

Mali esi ngel 36 
Ina Boudier Bakker] aan 15 
Julianaweg 205 
Hessenbergstr. 5, Zetten 
"bstedertli j k 202 
Parklaan 34, Putten 
Gustav hlahlerstr. 6 
ki j ksstraatweg 31, Geldermalsen 
Laan van Minsweerd 33 üis i; 

Jacob Catsstraat 29 bis 
Schroeder van der Kolkstr. 13 nis 

o.l.v. Prof. C. Braams 
o.l.v. Dr. R.l. Krans 
o.l.v. Prof. Oeni er v. <l. Gon 
o.l.v. Dr. R.L. Krans 
o.l.v. Prof. it,,. Bouman 
o.l.v. ür. D. hi. Shepparo 
o.l.v. Drs. F. Driedonks 
o.l.v. Prof. Oeni er v.d. Gon 
o.l.v. Drs. H. Schnei lier 
o.l.v. Dr. W. de Graaff 
o.l.v. Prof. C. Braams 

Schonauwens i nyel 5 o.l.v. Drs. H. Schnei der 
8urg. de Cock van Op1Jnenstr. 7, fi el o.l.v. Prof. M.,,. douman 
Frederik Hendriklaan 9u, Zeist o.l.v. Dr. k.L. Krans 

Öeheër~M.J.i;. de Voigt is op 21 februari 1966 terug gekeerd van zijn verblijf in 1,me
rika. 

- 5 -
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NIE.U'ilS Vh-N D,E 11DMINISTRi.TIE 

Hoelilel voor velen de vernieu11ingen bij de administratie bekend zul 1en _i!ijn, is het 
wellicht toch nutti ,1 in dit <1estek er iets over te vertel Jen_. zowel wat de oorzaken be
treft als de gèvol9en. 
De eiyenl ijke oorzaak van alle veranderingen is de overgdng ~an de registratie van be
steil inyen en faktuurs naar de computer van het aureau van de Universiteit. 

Deze overyang heeft als eerste gevolg, dat niet meer onze eigen typeuonnen kunnen 
woróan geûruikt, Joch die van Corat oron; hierop stael name! ijk op uepaalue.plaatsen de 
boekingscodes aangegeven. Jeze hebben echter een coµie minder, zodat er aan de bestel
] er geen coµie meer kan worden verstrekt. 
Daar het Transitorium en de Universit~itswerkµlaats do&r Curatoren financieel als apar
te instituten worden behandeld, hebben de typebonnen van het Transitorium, de Universi
teitswerkplaats en het Fysisch Lauoratorium ieuer een eigen hoofG, zodat het niet meer 
mogelijk is een bon voor bijv. het Transitorium op het Fysisch Labor~turium uit te typen 
en omyekeerd. · 
Een \..erde moei I i 1knei d ias tie numnieri ng der oesteH,onnen. De bonnen van Curatoren ne!J
ben een voor~adrukt~ nummering, terwijl wiJ het op prijs stelden de voorgeurukte numme
ring te handhaven van onze witte aanvraag-bestel Jonnen. Daar de nummers van C.Uratoren 
uit 6 cijfars ~estaan en bene0en 600.000 blij ven en onze nummers uit 5 cijfers bestaan, 
werd een opi ossing gevonJen door de C.Uratoren-nummers door te slaan en in pi aats «faar
van ons nummer te zetten met een 9 ervoor. Dit nummer vindt U yan op Uw afrekening, bin
nen een week na indiening van Ge ~on. Op deze afrekenfn~en vindt U boven~ien Je beta
lingen (factuurs), het verstrekte krediet (bovenaan), het saldo krediet (rechts onder
aan), al smeJe de totaal tellingen van de openstaande bestellingen en de verrichte beta-
1 in.,ien (midden onder}. . 
De opdrachten aan de werkplaats en electronica worden precies behandeld als externe.be
stell inç.:rn ... lleen voor kleine spi;edopdrachten, i.1ie direct gebueren, kan men zich recht 
streeks wenGen tot de harer, Verkerk, Nelemaat of Ko-en, mits men een witte bon heeft, 
getekend door een bevoe;id persoon. 
Gaarne hier mijn Jank voor de vlotte medewerking bij het samenstellen van de tekenings
bevoegdheidlijsten. Het is duidelijk, dat hiGr aan een behoefte wordt voorzien. Binnen
kort hopen we deze rond te zenden, waarna er strikt de hand aan zal worden gehou~en. 

Door al te ~rota overbelasting van de administratie, is de stafbijdrage in Je.ver
drukkiny ger?.akt. In februari hûpen we alsnog de leden van tie wetenschappelijke stat een 
rekening voor stafbijdrage 1965 toe te zenuen. . 
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik alle medewerkers erop te wijzen, dat de uit
gaande post van het Fysisch Laboratorium v6ór 16. 30 uur in het postvakje op Je admini
stratie moet zijn. Indien men na dit tiJdstip brieven brengt, loopt men de kans, cia.t de
ze eerst 1s anJercaags gepost worden. 

nl te veel zie ik reisdeclaraties op mijn lJureau Jie zo onvoll edig zijn ingevCJld. 
Jat het onmugel ijk is een goeae reisdeclaretie op te maken. Het lijkt me daarom wense
lijk hi er een overzicht te geven van alle gegevens welke voor een Misaeclaratie nodig 
zijn 

Misschien kunt U het uitknippen, zodat U het steeds bij de hand hebt. 
De gegevens, nodig voor een reisdeclaratie, zijn als volgt: 
1. Plaats van bestemming 
2. Reismiddel: trein 

bus: buskosten vermelden 
auto: aantal kilometers vermelden 

-l. Kosten stadsbus of tram in plaats van bestemming 
4. Verblijfkosten: koffie, maaltijden, logies, etc. 
5. Tijd van vertrek en terugkeer 
6. Datum van de reis 
7. Joel van de reis 
8. Naam met eventueel vermelding van in gezelschap van wie men heeft gerei sd. 
9. kang. 

111. van Lith 

S E H E E R- E N L A U 1., R A T O R l U hl 1. E !J E D E L I N (i E N 

Verlofdagen in 1966 
Zoals U wellicht bekend is, kan de~inistar van Binnenlandse Zaken ieder jaar in de 

maand januari een dag aanwijzen, waarop de Rijksdiensten dat kalenderjaar gesloten 
zullen zijn en het Rijkspersoneel deswege verlof zal genieten. 

Voor het jaar 1966 heeft dusdanige aanwijzing ni et µlaatsgevonden; dit heeft t ot 
geval g dat vwr het kalenderjaar 1966 het normale vakant i ever] of ~ als hi eronder ve-r
m~l d - met één dienstdag wordt verhougd. 

1le duur van de vakantie is afhankelijk van de wedJe volgens on~erstaando tabel: 
a. ~ij een salaris op 1 januari 1966 lager dan f 697,- per maand 

14 dienst dagen 
b. bij een salaris op 1 januari 1966 van f 697 ,- doch lager dan f 872, - per maand 

16 dienst dagen 
c. :.lij een salaris op 1 januari 1966 van f 872,- doch lager uan f 1379,- per maand 

18 dienstdagen 
d. bij een salaris op 1 januari 1966 van f 1379,- per 111aand of hoger 

22 di enstdagen 
uovenstadnue verlofdagen worden verhoogd: 
1. over het kalenderjaar, waarin de ambtenaar Je le~ftij J van 45 jaar bereikt, alsme

de over de Llaaroµ vol gen..,e 9 kal en der jaren met 2 di enstdagen. 
2. over het kalenderjaar, waarin de ambtenaar de leeftijd van JJ jaar bereikt, alsme

de over de daarop volgende kalenderjaren met 4 dienstdagen. 
3. voor de minderjari.;e ambtenaar over het kalenderjaar, waarin hij een school voor 

dagunJerwijs heeft verlaten, alsmede over het daarop volgende kalenderjaar met 2 
dienst ~agen en vervolgens over de kalenderjaren, waarin hij nog niet de leeftijd 
van 21 jdar LtJreiH, met 1 di ~nstJa.g_ - 7 -
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REPkOiJUKTJE EN FOTOGRAFIE IN HET FYSISCH Lt.SOR"TORIUM 

Er zijn in het laboratorium drie mogelijkheden om van Uw originelen even ~rote copieën 
te laten maken: 
1. Met het lichtdrukapparaat van L. van der Grinten N.V. te Venlo. Handelsmerken OcG 

en Rétocé. 
2. Met het Xerox apparaat van de firma Rank te ttmsterdam. 
3. Met het üal copy fotocopieer apparaat van de ffederlanJse Fotografische Industrie N.V. 

te Soestuui nen. 
Voor reprodukties die yroter of kleiner dan het origineel moeten zijn is een l~itz 
Ke~rovit apparaat adnwezig en voor de beeldfoto~r~fie een bijna complete Leica uitrus
ting. 

Lichtdrukken vol Jens het systeem van Van uer Grinten. . 
De liçhtgevoelige laag, oij dit procádé, is een diazo-laag, ~elke yeheel andere eigen
schappen heeft dan de bekende fotografische lagen. ue di azo-1 aa!,) wordt niet gezwart tij
dens het ontwikkelen, zoals bij de fotografische laag, maar door het 1 icht o~tleed. 
Uelichten we een positief transparant origineel op deze laag, dan ontstaat direct een 
positieve c.opie. uit i.s dus een+~• procédé. _ . 
De laag wordt ontwikkeld door bevochtigen met een dunne vloeistof-laag, die de niet be
lichte diazo-laag omzet in een l ichtbestendige azo-kleurstof. 
De lichtbron kan zijn een hoge druk bik gasontladingsbuis of speciale TL-buizen. 
De dî azo-1 aag is het gevoeligst voor 1 i cht met een gol f1 engh tussen de 360 en 450 mu, 
met een maximum bij 400 mu. 
Voor het maken van een reflexcopie van een tweezijdig bedrukt origineel is een raster 
op de J ichtgevoel ige laag nodig: 40.000 gaatjes per cm2. Deze materialen heten: de dia-
zostripfllm en dt diazotransferfilm. . 
Bij de diazofilm wordt hot raster voor het ontwikkelen verwijderd. Er ontstaat een_trans
parante moe~ercopie waarvan een onbeperkt aantal copieën gemaakt kan wor~en op papier: 
~e transferfi)m heeft een diazocolloid-laag. Het raster van de transferf1lm oestaat uit 
een zwarte metaalverJinding. Deze laag heeft als bijzondere eigenschap bij bevochtigen 
met water klevend te worden. üeze eigenschap gaat verloren, als de laag belicht wordt. 
hot beeld van de belichte transferfilm kan daardoor overgebracht worden op wit papier, 
op transparant papier of oµ een offset plaat. Voor het ontwikkelen van de_ trdnsferfilm 
is een speciaal ontwikkelapparaat met gummi r~len nodig. Tussen deze rollen wordt de 
transferfilm sa~engeperst met het ontvangstmateriaal. 
Het vourtleel van de transfer-copieën is, dat ze zeer lang houdbaar zijn, ook als 111en ze 
in het Jaylicht ophangt. 
Copieën op oiazopapier zijn in boekvorm 10-tall en jaren houdbaar, opgehangen aan cle 
muur in het daglicht ver~leken ze echter binnen enkele maanden. 
In het Transitorium en in da Universiteltswerkplaats staan lichtdrukapparaten van V~n 
der Grinten mot een werkbreedte van 1, 20 n. Je grootte van het ori gi nee] speelt bij 
dit procédé bijna geen rol. Sinds kort is in het Transitorium een trJ1der G:iti:iikkel
apparaat in ~ebruik. 

) 

1 
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Eén copie In het formûat A4 (21 x 29,7 cm) kost aan materiaal f 0,34. Dat is f 0,30 
voor àe stripfilm of transferfilm en f 0,04 voor het papier. Iedere volgende copie 
kost f 0.04. De 1 i chtgevoeli ge materialen van Van der ûri nten zijn dus goeJkoop. 

Xerografie 
In 1948 werd dit proces uekend gemaakt, afgeleid van xeros . (droog) en graphein (schrij
ven). men maakt hierbij geûruik van het feit, dat sommige slecht geleidende_sto!fen on
uer invloed van het 1 icht geleidend worden. 
1) Een selenium cylinder wordt electrostatisch geladen. 
2) Op de cyl inder wordt, door middel van een 1 ens, een afbeeldiny geprojecteerd van het 

uri gi nee]; daar waar 1 i cht is geweesLvl oeit .9e ,;l~ding weg naar de, metal en onder! aag. 
3) Oe cyl inder wordt bestoven met een poedervormige gekleurde isolator. Het poeder h3cht 

uitsluitend op .die plaatsen van de cylinder waar de electrostatische la9ing nog~aan
wezi g l s. 

4) Nu brengt men een electrostatisch geladen papier tegen de cyl inder, het poeder hecht 
aan het papier. Het papier wordt van de cyl inder getrokken, het poederbeeld gefixeerd 
door verwarmen en de positieve sç i.egel j 111 ~te cop ie is gereed. 

De uitvinder van deze werkwijze is de nmerikaan Carlson. 
Enkele opmerkingen over dit procédé: 
Het papier 'llaarop de copieën ger.àakt worden is dus niet lichtgevoelig. 
Er ontstaat geen negatief of moedercopie, die in een archief be11aard kan worden. 
Er worden geen vochtige chemicaliën gebruikt, alleen de poedervormige gekleurde isolator. 
Je copieën zijn zeer goeu houdbaar, contrastrijk en scherp. 
Het grootste formaat dat op dit apparaat gecopiëerd kan worden is 9 x )4 inch. 
Onyeveer 22 x 3~ cm. 
Het apparaat 111erkt b.ij z.onder snel, is zelfs in te stellen om van 2. tot 15 copieën van 
één origineel automatisch te maken. 
f-rij zen . . . 
-f1et-Xerox apparaat kan niet .9ekccbt worden. Het apparaat is gehuurd van de firma Rank, 
ruet <le bepaling, minimum 20uö0B~~e~aand te maken. iJe vaste lasten per maand zijn dus, 
d1:1 huur f. 115,-, plus de kosten van 2000 copieën, 2000 .x f 0.13 ~ f. 260,-. Sa:nan uus 
f. 375, -. [~et poeder en papier. komt dit neer op f 0, 25 per copi e. Boven de 2000 copi eën 
;;,ordt dit bedrag onyev"er f U,20 par copi.e. 

Het Ualcopy Systeem 
Het Dal copy bestaat uit een belichtin9skast mat ervoo~ een ontwikkelapparaat. Oit laat
ste bestaat uit 4 gummi roll en en 2 bakjes, Mn voor ontwikkel aar en één \'a~de stabi
lisator. (fixeer). Dit hee baden snel onhikkelapµaraat is het sterke punt van het 
systeem. Oinnen 10 seconden is een ye) ,:,4 p:i:, ier k<Jnt en klao.r un_hikkel~. 
Del ichtbron bestaat uit 9e111one 91 oailampen. Ori9inelen tot het formaat i13 (29,7 x 
42 cm) kunnen gecopi eerd worden. 
i)e lichtgevoelige~ is een fotografisch ~ laag d_,y_z. er ontstaat eerst een nega
tief en in een heede bewerring ee:i posltio.L 
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Da 1 aag is orthoçhromatisch gesansibil iseerd en bevat reeds da ontwikkelstof. Er wordt 
een sterk alkalische ontwikkelaar gebruikt en gefixeerd in een vloei stof die chemica~ 
liën bevat om het beeld te stabiliseren. 
Het apparaat werkt ni at snel ,.dit komt door het nearleg9en van het 1 ichtgevoel ige ma~ 
teriaal in eng contact met het origineel en het openen en sluiten van het aandrukdek
sel van de bel ichtin~skast. 
Do materiaal prijs van een vel ,-4 1i chtgevoel i g papier is f 0, 17. Eén copi e in het for
maat A4 kost dus f 0,34 {negatief ♦ positief). 
He t papier is ook in transparante kwaliteit verkrijgbaar. ( Vell um). Om het voordeel van 
het snel ontwikkelapµaraat uit te buiten wordt er p~ierin de handel gebracht, dat 250 x 
9evoeliger is. Jit die~t om op te vergroten en kost in het formaat A4, afhankelijk van 
de kwaliteit, f ü,19, f U,23 off 0,J2. 

wordt vervol gd. 
J,f:', Hogeweg 

O PLOSSING PUZZLE 

Omdat het voorgaande num er van Fyl akra yeheel aan f-'rof. Dr. H.C. tlurger was gewijd 
treft U nu de oµl ossing -en de l.Jekendmaking van de wi·nnaars van de kerstpuzzl e aan: 
Oplossing: 
horizontaal: 2.AEG; 4.RR; 5. ibis; 7.te; 9.kraters; 11.fee; 12,lik; 14.erker; 17.ar; 
18.de; 19.na; ZO.mees; 21.ka; 22.ets; 24.ek; 25.do; 27.rl; 28.tinne; 31.smoes; 33. os; 
34.ijl; 36.est; 38.eng; 39.idem; 42.ir; 43.amber; 46.ceel; 48.ga; 49,opus; 50.1.k.; 
51. ik; 52. pi; 53. kajak, 56. agami; 58. aai; 60. k06; 61. lil; .. · 
verticaac: 1. kerstfeest; 2.aria; 5.ik; 6.lirik; 7.trek; B.es; 10.eer; 12.la; 13.irma; 

15.enten; 16.ra; 18.deels; 21.komijn; 23.st; 25.knot; 26,ds; 27.re; 29.idee; JO.es; 
32.olya; 35.nieuijaar; 37.smc; 38.erg; 40.drs; 41.rek; 44.mokka; 45.bp; 47.el; 52.pk1; 
54. aga; !JS. am i; 57. do; ~9. mi. 
Door loting is de eerste prijs toegekend aan de heer M.N. Koning {afd. werkvoorberei
ding T.U.}. Ve tweede prijs aan de heer J.J. de Ruyter (instrumentmakerij ) en als der
de prijs is nog beschikbaar gekomen een boekwerkje dat ging naar de heer H. Hazenkamp 
( i nst rumentmakeri j ). 

Leze heren van harte proficiat. 

Slogan van de maand: 8en:t U nog niet Rbegriept". J.H.J. 
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J A A R V E R G. i< J E R I N G 1 9 6 6 

Op vrijdag 25 maart 1966 hoopt het bestuur van Je personeelsvereniging "Fysisch la
boratorium" zijn jaarvergadering te houden. üeze zal plaats vinJen in de kleine call ege
zaal van het Fysisch L.il.Joratorium om 20.00 uur. 

~2~~~~ 
1. Opening voorzitter 

2. Notulen voriye vergadering 

3. Verslag secretaris 

4. Vers 1 ag penningmeester 

j , Versl ay kascom:nissie 

6. tlestuursverki ezing 

7. Verkiezing van 1 id kascommissie 

8. Verslag. van de voorzitter over het ontstaan en van Je vorderingen 
van het s:?mengaan van het gehele personeel in Mn vereniging 

9. De contributie er. contriuutie inning 

10. Ve re9~ling on organisati e van eventuele evenementen waarvoor niet 
iederéén belan95tel ling heeft. 

11. [lespreking nieuw concept huishoudelijk reglement en vaststel1in\i van 
het Jefinitieve reglement 

12. Eventuele sug~esties 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

Door het aftreden van twee bestuursleden, de heren h.tt van Doorn en J.\.J. Schimmel, 
vindt de b~stuursverkiezing plaats. 
Ue heer van Uovrn stelt zich niet de heer Schimmel wel herkiesbaar. Kandidaten kunnen 
\IBsteld worden door 1,e leden.Dit moet schriftelijkyeueuren, door 2 leden ondertekend, 
gericht aan de secretaris van de vereniiJiny de heer h.J. Schimmel, Universiteitswerk
plaats, 11de Uithoftt, rost Utrecht uiterlijk 19 maart 1966. 
Uw all er aanwezi ghei è , vooral voor de punten 6- 8- 9- 10 en 11 van de agenda zal door 
het bestuur ten zeerste op prijs worden gesteld. 

8. v. z. 
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.L EZ.ING 

Vrijdagavond 25 februari 1966 hield Dr. P.F.J.i,. Julien, een bekend schrijver, een 
lezing over ue vsrschill ende stammen die leven op kfrikaanse bodem. 
Ue 11.ung-ilosjesmannen van ZuiC:-.,ngola werden door Or. Julien uitvoerig besproken en hij 
heeft ons daardoor een heel goed inzicnt 9egeven in de levenswijze van Jeze mensen. 
Ondanks dat deze mensen te strijden heboen t egen de hongerdood, grote temperatuursver
schillen van dag en nacht, gebrek aan water enz. enz. zijn deze mensen toch zeer tevre
den. Verder zijn zij vrienLeiijk, oetrou·~baar en eerli1k. Eigenschappen, die in onze 
westerse beschaving ook nog wel eens zoek zijn. 
üe dia1 s en films verduideli1kten Je lezing en zo was deze avond een zeer interessante 
en leerzame, uie ik niet gaarne had willen missen. · 
üa~rom was net erg jammer Jat er maar weinig mensen van hijbuen genoten. 
Dat de mensen die er waren met volle interesse luisterden naar de boeiende woorden van 
Dr. Julien zal ook hem zeker niet ontga,rn ziJn. ,lij ziJn Dr. Jui ien en ook de heer Ho
geweg die de projectie verzorgde, zeer dankbaar. 

Diversen (vervolg van Dlz. 5) 

Namens het bestuur 
a.v. z. 

Dr~-~~iC 8ouman, di e vori g jaar benc.emd w:!rd tot fel IOlil van de /\ffierican ;,cade:ny Clf 
optrometry, is in Januari 1966 ook fellow van tie f,merican u1; tical Society ge'll.orden. 

inej •· C. Id . J. E.G.- van Banning bedankt de Personeelsvereniging Vuûr het -cadeau dat zi J 
vo er haar verloving mccht•ontvangen. 
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~ H O D U ~ N I T 

In een gevangenis in Zanzibar zitten 5 yevan9enen. leJer van hen zit in een aparte cel. 
üe cellen 1 i gyen naast el kaar. Elk van de gevangenen is van een ander ras, heeft een an- · 
der beroep, komt uit een andere .stad, heeft een eigen lichamelijk yebrek en zit in de 
gevangenis wegens een ander del iet. 

1. In een gevangenis in Zanzibar zijn 5 cellen. 

11. 1 n elk hiervan zit één gevangene. 

Il 1, De Chinees kwam uit Ri o de Janeiro. 

IV. De man uit Tanger zit in de gevangenis gegens fraude. 

V. De neger is mijnwerker. 

Vl. ûe man uit Nàirobi zit i~ Je meest linkse cel. 

VI 1. De stotteraar wordt verda~ van een roofoverval. 

VI 11. De.man uit Trinidad is zeeman. 

1 X. De Kast el ain zi t in ~e miJdelste cel. 

X. De kcoµman bevinut zich in ue cel naast die van Je Ghinees. 

XI. IJe Indiaan heeft een groot l i dteken. 

XI 1. De man uit UJ ibouti heeft een bochel. 

XI 11. be neger zit in dec~ naast ~e nrabier. 

XI V. De man zonder arm zit in de cel rechts van oe 11an die verourcJeel ~ i s i. v. 111 . aen 
steekpartij. 

XV. De moordenaar zit in <le cel naast je man met het li wt eken. 

XVI. De man uit Nairobi zit in de cel naast de Mulat. 

XVI 1 • De man ui t Îdn\)er is kreupel • 

XVI 11. Ue cel van da stotteraar is niet naast \l ~e van ua man die fraude gepleegd heeft. 

XIX. De cel van de zeeman is niet naast die van j e mijnwerker. 

,,, ..., 1. Wie heeft de juwelen gestolen? 
2. "ie is de vuurvreter? 

Er wordt een afzonder] ijke prijs t oegekend voor dames en heren. 

Douglas en Branko. 
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d U I T E N L i.. ~ D S E V E R 8 L I J V E N. 

Op de in spaans-koloniale stiJl opgetrokken campus van de Stanford universiteit on
geveer 50 km ten zuiden van San Francisco in Californië, heeft de Carnegie stichting 
een gebouw gehuurd, 111aari n haar afi.,el i ng 0Pl ant Bi ol ogyn is andergebracht. 1 k ben zo 
fortuin] ijk er een jaar op het gijüied van de fotosynthese te mogen werken en als men 
mij na een hartelijke ontvangst vertelt, Jat ar (ook hier!) ruimtegebrek heerst, voel 
ik me al di :·ect thuis. 

Het blijkt ook al gauw, dat het geen dro~mlab is, waar elk gewenst apparaat.na een 
druk op de knop yestrooml ijnd en verchroomd uit de muur komt zetten. Ik wist, dat ik dit 
niet kon ver~achten, maar tàch •••• we zijn tenslotte in nmerika waar alles moyel ijk is, 
zoals we op school al geleerd hebben en ondanks, of 1 iever dankzij, krant, radio, film, 
etc. is die misvattiny t och ·,el een beetje blij ven hangen. Integendeel, de in het lab 
aanwezige apparatuur is me iel vertrouwd \/an Biofysica, ·behalve dan de zgn 11derivative 
spectrophotcmeter 11 • üit apparaat, het enige ter werel d, is door de directeur van het 
instituut zelf ont~orpen en Jebouwd, ten dele met uit bommenwerpars uit de tweede we
reldoorlog gesloopte on,,erdE:leó. 11,et oeze spectrophotometer kan, zoals de naam al zegt, 
de eerste afgeleide van een abs orptiekromme automatisch worden geregistreerd, . 
net voordeel boven conventi onel e spectrofotometrie is, dat een betere analyse van samen
gestelde ebsorptiespectra mogelijk wordt. Dit is uiteraard voor fotosyntheseonderzoek 
van bel any, omdat i m_mers de al.is orpti eb an den van de verschil 1 ende chlorofyl-complexen 
elkaar zeer sterk overlappen. Ik heb jan ook bij het speuren naar deze comµl exen veel
vuldig met uit ap~araat ~ewerkt, alhoewel ik nduwel ijks enig idee had, hoe het alle
maal electronisch in zijn werk ging. 

Om veruer nog in 1 t kort een impressie te g~ven van een land als de Verenigde Sta
ten, houdt het yevaar in zich van eenzïj di ghei û. ~anneer men "merikagangers naar hun 
erv~ringen vraagt, zal men in de regel geheel verschillende rneninyen te horen krijgen, 
me~stal afhankelijk van de plaats, waar men in Jit grote land gewoond heeft. Oe een zal 
je Dijvoorbeeld vertellen, dat het moeilijk is om "erin" te komen, terwijl de ander 
Juist Ce grote hartelijkheid van de ~merikanen zal roemen. ~ij behoren tot de laatste 
categorie. NauweliJks bekomen van de reis nemen we al deel aan dat heiligste aller ri
tuelen, waarmee i ed(:lre ,,meri kaan de pioniers geest levendig houdt, de barbecue, .iat 1 euk 
is mits men over een goed gebit beschikt. Ook heeft men ons in korte tiJd aan fietsen, 
striJkiJzer, stofzuiger, etc. geholpen. En wat dan nog bijzonder opvalt, is t.lat ieder
een zo informeel is. Voorstellen gebeurt met voor- en achternaam en dan is het de be
t.loel ing, dat je de 1 aatste maar meteen weer vergeet {ffjust call me !:lil 1 "). 
wanner we in een supermarket een blikje tomatenpuree staan uit te zoeken, is het niet 
onge111oon dat een \!lil dvreemde tegen je zegt: "Ho« are yóu today0 (1 ees: mooi weertje van
daagtt, maar omdat het vaak lang achter elkaar prachtig weer is, is dat nogal zinloos), 
om je Jan te vertellen dat tomatenpuree X beslist de beste is. nHI, Fol ks 11 , zegt de 
cassière, als we daarna gaan afrekenen. Het doet plezierig aan, al moet je er even aan 
wennen. 111s je hier met je i..merikilanse kenr1issen over praat vertellen ze jo meteen, 
dat dit typisch Californië is, het oosten van de V.S. is ~nders. 
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De Cal iforniërs ~esthouwen trouwens iedereen die aan de andere kant van de Rocky Mounr 
taios leeft eigenlijk als vreemdeling. 1t Grapµige is, dat de meesten zelf van nback 
east" komen, want echte inboorlingen, d.w.z. mer.,6n die in Sal ifornië geboren zijn, 
ontmoet je zel den. Aangetrokken door de goede levensomstandigheden en 1t klimaat be
gint Californië in ·snel tempo·en overal vandaan vol te stromen, waardoor het kort ge.
leden de volksrijkste st..&t ,an de V.S. is geworden. De autoriteiten raken al veront
rust over de dreigende overbevolking, iets wat ons Nederlanders een beetje voorbarig 
voorkomt met 17 millioen inwoners op een oppervlakte ruim 10 x zo groot als die van 
ons land. Door deze volksverhuizing laat het zich begrijpen, dat er zich hier een nieu
we en ei gen levensstijl ontwikkelt. 

Dit was een persoon! ijke indruk, en dan nog slechts van één facet, van hmerika, 
of beter van Californië. Zoals gezeyd zal ieder die er geweest is zo zijn eigen ver
schillende ervaringen heu~en. Gelukkig maar, want anders zou de rubriek ffbuitenlandse 
reizen" op den duur een beetje eentonig worden. Ik zou b.v. ook nog kunnen schrijven, 
dat een jaar voor onderzoek te kort is, omdat je net weer terug moet als je goed cp 
gang bent en de eerste vruchten gepukt kunnen worden. Maar dat heb.)en m1 n voorgangers 
in Jeze rubriek o.ok al verteld en dat is waarschijnlijk iets, waar we het allemaal 
over eens kunnen zijn! 

C. Bril. 

NIEUWS Vi..N ELECTRONICR (waar velerlei opschriften U trachten af te leiden van veler
lei feilen). 

- De kwartskhk: Vanaf 1 januari j.l. is de frequency-offset -300.10-10• In enkele etap
pes is nnze klok hierop bij geregeld (op 7, 13 en 20 januari). Ue oude offset was 

-150.10•10 de ganyfout is+ S.10-10 en de drift kleiner dan J.10-11 per dag, doch mo
menteel- nog· niet bekei:id. 

- Om aan het "denken in bi okjes" tegemoet te komen vervaardigen wij momenteel getran
sistoriseerde rekenversterkertjes met behoorlijke ei~enschaµ~en: 
versterking 18000 x. drift 3uV/°C, ingangsimp. 10Gk, rejectie 50.000 x, ruis ZdB, 
unity gain 2MHz. Ze passen op printplaat .• 

- Het schone aanschijn van deze blokjes worut goeddeels veroorzaakt door de toepassing 
van lichtgevoelig geanodiseerd aluminium, waarop we negatief of positief de fijn
ste teksten kunnen fotoyraveren. Komt dat zien! 

- De reeds voorspelde voedingen+ & - (1 en 2) x 6V ldj 1;'.i resp. (3 en 4) voor het 
zwaardere transistorwerk zijn produktierijp en kunnen dus besteld worden. Over het 
afl everen ........... cou ja, 1 t 1s druk. 
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- Het gedulJ der iliilM - elektrometer-kopers _'llerci wel zwaar Jeproefd. Ma<1r de kinJar
ziekten uit het prototype schijnen over te z1Jn. Misschien is 't geen kind teer •.••. 
Nog héél even 11aar! 

. - De veel gevraagde bandl ampvoedi ng wordt \jemoderni seerd. 0 tot BV x 10A. Het thermisch 
ontwerp lei dJe tot een 1 egere kast, opni eu.w _gevuld 11et een vent il atortj e. Ook ue be
veiliging en Je prijs zijn verbsterd. 

- Fluctuaties kreeg een stuurkastje èm een kostelijke lnStl infrarooddiode te regelen en 
te baveil i gen. 

~ De stroo11 aanvragen om 300V 200mA PSh's en, in mindere mat~ 2kV PSA1s duurt nog i11-
mer voort. waar zijn toch die 350 f>S.:.•s allemaal? Ten :Jehoeve van 's Rijks economie 
doen we een beroep op U om overtel] lge PSM 1 s weer terug te "geven". En maar sjaggeren 
over het verschil tuss~n materiaalwaarde, gebruikswaarde, vervangingswaarde, status
waarde en schroohaarc!e. ·,iat denkt U van 1 yu I den per ï:A die er noy geûurende 100uh 
ui tko11t? 

- En dan een verzoek aJn Je mensen die bestellingen bij ons·doen: ~ilt U op Uw bestel
bon de opdracht zo vol ledig mogelijk o~schrijven7 Het tevens duidelijk vermelden van 

· Uw naam, kamer- en telefoonnummer voorkomt vüor ons veel onn odi \i gezoek . 

- Zo langzamer-hand weet U a1·1en wel: Elektrunica iAagazijn, inleveren van aanvrdyen, fa
brieksdocumentatie en al het andere ~aarvour we U zo graag weer fe~sturon van 409: 
kamer 412. 

- Voor ûiofysicc ontstond het ol cktr~nische ~eel van een verhoudingsspectrometer. JOvat 
\'C:cheidene. snufjec; die wij l~uk vinJen, zcals .:ien foto-elektrische constanthouder 
van een referenties i çnaal en t>.,n magneti sche choppers chi j ffrequenti P.cans tateerder 
{r·hilpis VSO). 

- VSFW krei:;q een 1G: de thermostaatvl;jrsterker, ·te georuiken achter !1 L .eeJ:; en tk, '.1rup 
p-i-d-re,,;el aar 

Vo c,r ~elanystellenden zijn grati:; bij ons te raadplegen de eveneens 9ratis ~merikaanse 
in~ustriële ~aandDladen: 
~International Electronicsc (Johnston) 
r.Electrcni-c rroduct,;;n {United Technical) 
h~t halfmaandelijkse "Electronic üesign" (Hayden) 
en het t1eamaandelijkse Gürbitu (Wright). 
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