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---------·-------------------------------------------------------------------------

Opwekking tot l ustrurevl ering. 

Het 66e lustru1 van onze Universiteit staat voor de deur. Er zijn 

vel e mani eren om van ons medeleven met dit gebeuren blijk .h ··even. 
De pro9ram11a1 s laten dit dui del Ijk zien. Kult uur met kleine en grote 
K, sport met grote S, en vreugde In het al gemeen. Ktrttrr,, het 1 ustrU1! 
b&l ooft een ,nvergetel ij ke gebeurten! s te 11rden. 

latin ook wij ons staentj e bij dragen, dat dit feest n! et vergeten 

wordt. Uw redaktie wil trachten dl t te v11rwezenl ij ken door een prijs

vraag uit te schrijven vc,cr het beste verhaal c,ver de l ustrumvferi ng. 

Dl t verhaal 11:ag gecust serl eus zl j n, mits n Iet al t 'b. Het 11ëag het Olk 

nl et zijn. Dl t al les orr. het U gemakkelijk te maken. Want de redaktl e 

werkt voGr U en nl et tegen U. Het besto1 verhaal zal werden opgencrr,Gn 
f n Fyl alt ra. 

De 1 n::endtend j n sluit oi; 15 11oet 1 :";(6. 

De redakt l e. 
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0 V E R E E N 8 E G 1 N T I J D 

Interview i 
1: Sinds 75 weken is een Personeelsfunktionaris bij het Fysisch Laboratorium werkzaam. 

Dat levert geen gratificatie op, maar is wel de afsluiting van de begintiJd. 
blagen we U wel wat vragen stellen en die in de Fyi akra vermelden? Allereerst deze: 
lfat zijn Uw belangrijkste, indrukken ujt deze tijd? 

S: Allereerst dat er zoveel medewerkers met zoveel suggest.i es en ideeën zijn. 1 n de 
tieede plaats dat. er ir.eestal een preJtige sfeer is. [n tenslotte de ingewikkelde 
en traditionele organisatie, waardoor voorstellen er veranderingen zo langzaam van 
de ·grond kooen en afge'r.ond 11·orden. 

1: Heeft U zelr ~oorstellen tot veranderingen? 
S: Ja, maar die liggen natuur] ijk vanuit mijn vakgebied (de organisatie sociologie), 

het persone~lsbel eid. Primair streef ik naar een stroomlunen van de.huld!Oe pro,eèu
res. Ik heb ~el eens het gevoel dat zelfs ebnvouoige oesl issingen heel hoog en/of 
hee I ver weg en/ of Iaat genomen worden. Dat bl ijkt erg vee I tijd te nemen. Je krlj gt 
dan wel eens de neiging om maar di rekt de mini ster te bellen. 

1: Is daaraan ~at te duen7 
S: Hoewel ik weet over eE.n ambtelijk geheel te. spreken: ja, wel wat. Verkorting van 

de procedurelijnen en overdracht van bevoegdneden 1 ijken me zeker moge! ijk. 
1: Heeft dit ooK te maken met het personeelsbeleid intern bij het Fysisch Laboratorium? 
S: Natuurlijk, als beslissingen vlugger genomen en bekend worden en dichter bij de 

praktij,k staan, kan het bel ei u sl agva ... rdi ger worden. 
1: Over wat voor soort beslissingen spreekt U nu? 
S: Allerlei: aari$tell ing, taakveranJering, bevordering, ontslag, uitbreiding, reiskos• .. 

tenvergoeding, \:lerktijdenverandering en noem maar op. 
1 : Als i amand or,r éë~ van deze of andere perscnCJel sa.spJcten méfr wil weten, kan hij 

bij lJ terecht? 
S: Ja, een illder is welkom cl'ls iets zijn of haar werkprestaties· positief of negatief 

zou gaan betnvl oeden. Hieraan wil ik 2 opmerkingen toevoegen. 
a) ::,preek eerst met U\:I werkgroep! ei der of chef •. Mocht U met Uw chef niet tot over

eenstemming komen, overl,eg ·dan ·met hem of hij en/of U de .zaak eens met mij be-
spreken zull~n. . 
Bedenkt U daa·rb ij dat ik al I een ov·er monse lij ke, pors'onêl e en organisatorische 
dingen iets kan prob2ren te zeggen. Van vak-technische'of fysisch wetenschap
pelijke problemen heb- ik geen kaas geg·eten. 
Wilt U 1 iever niet met Uvr chef over deze of gene zaak spreken (bijv. omdat deze 
in strikt privé sfeer ligt), dan kunt U altijd rechtss~reeks en desgewenst ver
trouwelijk met mij praten. 
Als ik aan een vertrouwelijk medegedeelde zaak niets kan doen zonder contact met 
derden, vraag ik tevoren Uw toestom.~i ng. 
Dit in het kort over dit aspect. 

b) Laat U niet afschrikken door het bordJe "niet st oren ··s.v.p. 0 dat af en toe op 
mijn deur verschijnt. Dit verschijnt alleen om een ongesto rrd gesprek of moment 
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b) van bezinning mogelijk te maken. 

Het bordje nbezoekers via kamer 302c" is niet bestemd voor de laboratoriumgenoten, 
maar voor bezoekers van buiten. En mocht U telefoneren, en a)leen· de stem van 
1neJ. Hutten of mej. van der Meer te horen krijgen: beide dames f<unnen een. af-

' spraak voor me maken of noteren dat ik U terugbel. 
1: U wordt Personeelsfunktionaris genoemd, elders heet Uw funktie Personeelschef. Bent 

U nu de chef van het personeel ·1 
S: Nee, bepaald niet. Iedere werkgroeµleider of leider van een onderdeel_ is de chef van 

zijn medewer_kers. De term Personeelsfunktîonaris 1s heel be"wst g*ozeri. Met vreug
de zie ik in del iterafour en advertenties dat deze term ingan9 vindt. De taak van 
een Personeelsfunktionaris is slechts om vanuit zijn centrale positié qua personeels
beleid meet te helpen dat de medewerkers zo yoed en zo optimaal mogelijk funktione-

. ren· i~ de doelstellingen van het laboratorium: wetenschappelijk onderzo~k en onder
wijs In de fysica. 

1 : Verdrinkt U oµ een gegeven ogenblik niet in a 1 die vragen om bevordering, in de ge
sprekken met zoveel sollicitanten en in alle problemen die U op tafel krijgt? 

S: 11ls dat dag in dag uit doorgaat, Ja! tdaar ar zijn 1 ichtµunten. De eerste oriëntatie 
ronde met de historische erfenis is bij na achter de rug. Oaarna gaat het om het b!J
houden van de ver:inderi ngen~ dovendi en zal door de mede111erking van het Bureau van de 

·Universiteit een p~rsoneels-assistent(e) aangetrokken \:lorden, buiten bezwaar van de 
formatie van het Fysisch Laboratorium. é?t wordt dus ijen extra uitbreiding. ûeze as
sistent(e) zal veel van het voorbereidende werk gaan doen, waardoor· de Personeel s
funkti~naris toe zal ~omen aan de derde fase: het denken over eh ontwikkelen van een 
personeelsbeleidsysteem geschikt voor de organisatie van het fysica-complex d.d. 1975. 
t11a9 ik daaraan nog toevoegen dat wel slagen slechts mogelijk is door de voortdurende 
samenwerking met de 1 aboratoriumgenr l·en,met mede11erkers van het Bureau van de Uni ver
sitei ten F.O.M. en allen die, op welke wijze ook, betrokken zijn bij het laborato
rium. 
Ik hoop op vele contactèn, adviezen, tips en medewerking te mogen blij ven rekenen. 
Van mijn kant staat de deur open. 

C. M. S. 

BEHEER- Ell LABORATORIUûlMEDUlEl.lNGEN. 

Het Fysisch Laboratorium-complex zal op Goede Vrijdag (8 april 1S66) de gehele dag 

gesloten zijn. 
Wagens de Lustrulllfeesten zal het labcratorlum gesloten ztjn op dinsdagmiddag 19 
april 1966 eil ·vrfi daip1 ddag 22 april 1966. Bovendl en zal ar gel egenhel <f wordtl:-. ge
boden aan eventuele sporhanl festatf es deel t e nemen. 

De Beheerder. 
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P E R S O N A L A 

81 Uil&·· goQeurh:nl ss en 

1J;maart 1966: 
Maria Gerarda Theodora dochter van 
de heer en mevrouw Wouterse-de Haas 

Verloving 

23 maart 1966: 
Alfred Joseph z1on van 
de heer en ioevrouw Nljhui s-Weernl nk 

12 maart 1966 verl oofde 11ej uttrouw J. W. v.d. Akker {Trans.) zl ch met de heer 
F. v. Nes. 

19 maart 1966 verloofde Drs. B. Bcisnjakov\é (K V) zfch met mejuffrouw B.H.J.I. 
Groen. 

Nieuwe Staf- en Personeelsleden 
------------------------------
Per 15 maart 1966 zijn aangesteld: 

De heer F.M. Beeftfnk als assistent bij het hoofdvak praktikum natuurkunde. 
De heer J.A.G. Meybaum als lni;trumentmaker bij de werkgroep Vaste Stof In F.O.M.
di enst verband. 

Per 1 apr!l 1966 111ordt mejuffrouw N. l1eyers aangesteld als 2e telefoniste (F.L.). 
Per 4 april 1966 zal mejuffrouw C. van Bil sen In dienst treden als scheonmaakster 
(F.L.). 

Vertrokken Staf- en Personeelsleden ---------------------------~-------
Per 15 maart 1966 verliet ir,evrouw E.1,.G. Verd!luw - Karsen (K V) het 1 aboratorlum 
wegens haar huwelijk en vertrek naar Phtl adelphla, Pa. -

Per 1 april 1966 verlaten het l aborat cri um: 

Drs. J. Baan {assl stent} wegens vertrek naar Phil adel phfa, Pa; 
Drs. P.D. Verdouw (l11ed.Fysicl./Fys.) wegens vertrek naar Philadelphla, Pa.; 
Drs. L.H. Kramer (assistent) wegens opkomst voor eerste ,efening. 

Doet oraal exar&ens 
----------------
14 maart 1966 ( exp.) ... J. van der Hor.t 

L.H. Kraa;er 

Na-kandidate• 

H. 11. W. D1eser .. 
R. s·teur 
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Achtersloot 32, IJsselsteln 

El sstraat 31, Utrecht 
o.1.v. Drs. J.J. ten Bosch 

o. l • v. Prof. Dr. R. Braams. 
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B O R R E L P R A E T 

nGewone mens an gaan dádel ijk naar huis, die d6nken helemaal ni et aan een kroeg 
of een borreltje, die lezen d~_ ~rant, eten hun ·st-al."pJi'M'.·t,f, lfol,dèren 1 ~•loods 
z'1 f de fluitketel"· (ilax Dendermonde) . 

Maar U, Hooggel oerde,Heer, ieledel~zser)geleerde Heer, Weledel geboren Heer, wat doet 
U donderdc1gmidda9 31 maart 1966, als U uit het lab ko111t1 Immers, zoals Carmiggelt er
gens zei: "als je uit ons bedrijf komt, heb je je borreltje nodig". 

s2 Borrel 
Donderdag 31 maart 1966 

5 uur Cafá de Poort 

MEDEDELING v"N OE LUSTRUM-SC~Al(a-comml$SIE 

In verband met de komende lustrumfeesten zal er op a.s. vrijdag om 16.00 uur in de ver
schillende instituten een aanvang gemaakt worden met de repetities voor een zanghulde . 
aan ue Ractor Magnificus ter gelegenheid van het 6be lustrum van de ~ijksuniversiteit. 
leder is welkom, ook studenten. Het eerstê deel van de bijeenk0111st zal geviijd zijn aan 
de bespreking van de opzet en andere organisatorische kwesties. 
Nadere ~ededelingen worden ter plaatse bekand gemaakt. 
De L.S.C. verzoekt .eën ieder dia in het bezit is van een muziekinstrument, dit mede te 

brengen. 

Plaats: fysisch Laboratorium grote collegezaal 
Transitoriu11 rode zaal 
Univorsiteitswerkplaats kantine 

----~------------------
rtutat i es 

De heer A. Broler Is als adjunct aaanuensis van het hoofdvak praktlkum natuurkunde 
,vergegaan naar het bijvak praktlkum natuurkunde. 

Promotie: maanda9 4 april 1966, 14. 30 uur: 
G. van tr1i ddel koop: n I nvestl gati on of the Neutron-Gapt ure Reacti ons In 

31
P, 32s and 35cp, 

Prrm11tcr: P .. ·•. EnJt. - 5 -
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R E P R O D U K T I E ~ E T cl E H U L P V A N D E C ~ M E R ~ 

,.,] s er een copi e moet ontstaan, die groter of kleiner dan hot orgi neel moat zijn, 
wordt van het Leitz Reprovit appraat gebruik gemaakt. Dit apparaat biedt de mogelijkheid 
om met het Leica-camera huis in te stellen van 1 :1 tot ongeveer 1:1g. Orginelen tot een 
formaat van.4û x 69 cm. kunnen op .deze vaste opstelling gereproduceerd worden. 
Van tekeningen, grafieken uit boeken etc. ~orden k.b. negatieven gemaakt op document 
films: Gevaert dupl o-ortho of I lford mi era neg-pan. Deze negatieven kunnen «orden ver 
groot op paier (foto) of op glasplaatjes van 5 x 5 cm. (beeldgrootte ( 38 x 38 mm). Het 
negatief kan ook in contact gedrukt worden op vlakfilm. Dit stukje vlak-film wordt daar
na gemonteerd tussen glas of in een kartonnetje, het z.g. ready-mount. 
Deze document-films hebben ~en harde gradatie, en lenen zich dus uitstekend tot het re
produceren van 1 ijn-orgineien. Ze ,orden ontwikkeld in Roàinal 1+50 bij 20 °c geduren~e 
ö minuten of in Cobrol 1+5 bij 20°C, tijd 60 seconden, ongeveer tot gamma 1,2. De be
lichtingstijden bij de Reprovit-verlichting (4 maal 150 ïlatt) zijn 1 of 2 seconden, na
tuurlijk moet rekening gehouden ~orden met de bel ichtinystiJd-verl enging die ontstaat 

bi . dl htb·· (betJldapparaat ) 2 b 1. t· t··d J c 1 J opnamen b cl t f t d x e 1 ch ings 1 J • ran pun as an 
n1oai1 ijkheden kunnen ontstaan als b.v. de te reproduceren tekening zo groot is, dat hij 
niet met het Reprovit appan::at gereprocluceeri.J kan word&n. Er v,ordt tlan een losse oµstel -
~ gemaakt. De verlichting van het origineel moet homogeen zijn. Het ortilneel en het 
filmvlak in de camera moeten evtinwijdig aan elkaar zijn, zodat geen vertekening optreedt. 
De lijnbrtiedte op de tekening moet niet t ~ klein zijn. BiJ zéér dunnen 1 ijnen ontstaat 
gemakkal ijk diffusie-halo op het negatief, waardoor deze 1 ijnen in het positieve wegval-
1 en. 

~oèten halftint orginelen gereproduceerd worden, dan wordt een kleinbeeld-film gebruikt 
met een minder st~ile gradatie, b.v. de hfga lsopan FF, Il ford Pan F of Kodac Panatomic
X. Dern worden ontwikkeld in Rodinal 1 + 50 of D 76 tot een gamma van 0,6'. 
Voor het fotograferen van een opstel] ing of instrument kunnen deze k.b. films ook g6-, 
bruikt worden, maar dan worden ze ontwikkeld tot een gamma waari.Je 0,6 tot U,75. ' Hierbij 
komt ook de moei] ijkheid van het contrast van het onder~erp (b.v. instrument) om de hoek 
kijken. Hoe groter het contrast, des t~ langer moet belicht worden en des te korter ont
wikkeld. Bij gering contrast in het onderwerp kort bel i chten en 1 anger onhi kkel en. 

Voor het maken van een kleuren dia van een orgineel in kleur wordt de Kodac Ektachrome 
Reversal Print til m gebruikt. De verlichting van het orgireel moet een kl eurte111peratuur 
hebben van 3200 °K. Eventuele kleurafwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met Kodak 
kleurcorrectie filters, vervaardigd van gekleurde gelatine. 

Voor het meten van de belichtingstijd bij reproduktie werk wordt de belichtingsmeter met 
het witte verstrooîngskapje gebruikt. 
ile kunnen ook een direkte meting, zonder kapje, amken van eenv.it vel papi er dat ovor 
het orgi neel is gelegd. 1 n dit laatste geval moet de kSl.-gevoel i gheid door 5 worden ge
deeld of 7 graden van hot Dt>N getal worden fagetrokken. 

J.P.H. 
... 6 -

1 
) 

J 
) 

~Opl OiSÎng maart 1Qf6: 

Col nr. •. 1 2 .. 3 4 5 

Ras Indiaan ul at Chinees Arabier Neger 

' 
Beroep vuurvreter 1ee,:an kast el el n koopman r.iijnwerker 

Stad Nal robf T rl nt dad Rfo de Janeiro {Ij i b,out 1 Tanger 

Gebrek Li dtaken zonder arm stotteraar bochel kreupel 

Dol iet st eek.part I j moord roof overval j uwel end i ef . fraude 

Er zijn 19 Inzendingen binnengekomen, waarvan 4 door dames. 
De winnaar, resp. winnares zijn: Prof.Or. G.A.W. Rutgers en Mevrouw Sanneke 
Erné - Van Hasal en. Deze zijn door 1 oting aangewezen. 
De prij zen zul J.en de volgende week worden toegezonden. 

Douglas en Brankc. 

V E R Z O E K V A N D E A D M l N I S T R A T l E 

Voor een vl oUe afhandel lng van Uw opdrachten Is het nodig ~at U d_ui del Ijk vermeldt: 
1. De afdellngscode van Uw werkgroep; 
2. De omichrijvlng van de ~pdraçht (tekeningen en scbetse~ niet op bonnen aanbrengen, 

maar bij v. op een los vel papier; 
3. De afdeling, die de opdracht ·moet uitvoeren: Universitéitswerkplaats of El ektronica; 
4. Uw naam ( in blokletters), instituut, kamernummer, tel efoonnUDmcr, en toestelnummer. 

.,Al te veel bonnen moeten worden geretourneerd wegens ondul del ij ké en a,tvol 1 edl ge l n
vul 1 ing. 
Met dank voor Uw medewerking. 

- 1 -
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UIT DE WERKGROEPEN 

ONDER INVLOED VAN KERNEN. 

Er worden noal eens opmerkingen gemaakt over het meten bij K -'!t o·.,er de 1 angduri g
heid ervan an dat hot zal fs I s nachts gebeurt ! Het zal U dan ook niet verwonderen, 
dat er de afgelopen twee jaar ernstige poglngen ztjn gedaan om efficiënter te gaan ma
ten. Dat gebeurde echter nlèt · uttsl.uitend omdat het meten zoveel tfjd in be1,lag nam. 
Door de vooruit gang in de meettachnt eken, vooral door de vooruitgang van de kwal Heit 
van da detectoren, en docr het beschikbaar kernen van de EL-X8, de computer van de 
Universiteit, kunnen veel interessantere experimenten worden gedaan, dat wil zeggen 
experimenten dia informatie geven ~aarmee de mee theorettsch~ tngestelde fysici hun 
kernmodell en kunnen toetsen. Zul ka expert ment en zl j n echter uitgebreider dan de vroe• 
gere en de meeste meetgegevens 1 everen pas na ingewlkkel de berekentngen getallen dl e 
voor theoreti cl brul kbaar zijn. 

Wat betekent nu in het licht van het voorgaande effict~nt meten 7 In de eerste 
pl aats, natuurl ijk: 11erzame1 veel expert mentale gegevens tegel ij kertl j d. Maar ook ver
vang het tijdrovende opschrijven van meetgegevens door een snellere mechanische regl
stratl e, dl e bovendien veel mensel I j·ke fouten. voorkomt. En ten derde zorg dat de meet
gegevens ook automatl sch op ponsband wordeo vast gel egdt zodat ze dl r~ct bescht kbaar zun•· 
voor de berekeningen met de EL-XB. 

Van twee belangrijke verbeteringen willen 1110 U op de hoogte stallen: 
Voor het waarnamen var, gammastraling werden tot nu toe twee cyllndervormige natrlu~ 

j odl de krl stallen gebruikt mot een lengte en een dl ameter van 10 cm. bei de oio geven door 
5 cm Ijzer an 7 cm lood. Ze bevinden zich op een draaitafel waardoor het gemakkelijk Is 
ze in hun j ui sta stand t.o. v. de trefpl aat te bren gen. Het verzamel en van meer moet ge
gevens tegelijkertijd betekent nu breng zoveel mogelijk van die "loodmoppenfl rond de 
trefplaat. De constructie van de draaitafel is echter zo dat sl~chts é~n kristal erbij 
kon ... orden · geplaatst. ~aart het betekent toch dat er heemaal zoveel gegevens tegelij
kertijd verzameld kunnen 1110:-den, omd~t meestal cornet dentl es gemeten worden tussen 
signalen van twee kristallen: sari tiolangrljka tijdwinst dus. 

Voor het mechanisch registreren, of wel het automatisch mat aen typemachine opschrij
ven alle meatgegevans, i:1as niet zo1n eoov·oudige oplossing te vinden. Als je eon hand
geschr.even waarnemi ng~boek eens doorbladert en goed bek1j kt,· real 1 seer j o je pa, ·hoe · · 
groot de el sen ztj n die gostel d moeten 11orden aan zo'n regi stratl e. Niet all een de starid 
van elektronische tellers moet worden afgelezen, maar ook d'3 itand van een klok ·en van 

een magneetvel dmater en bovendien de posl tl e van een detect1ekrhta1 t.o. v. de tref-
pl aat. Daarbij komt nog de ets dat de gegevens overzlchtel ijk moeten worden getypt. l:n 
omdat tijdens het typen ook een ponsband voor de EL-XB wordt gemaakt, moet ook re4!enlng 
gehouden worden met bestaande conventt es voor getal banden. Dat Is acht or nog n! et all es. 
Automatisch geproduceerde ponsbanden vertonen weleens fouten, en ook de elektront.che 
uitleesapparatuur kan fout611 maken. Het hele systeem moet dus zo zijn dat d\e fouten 
gezien kunnen worden In de getypte •tekst• en gedetecteerd kunnen worden door de 

-Qlllputer. 
-

. 8 -
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Het tel1 er- en uitleessystaem, dat in samenwerking met de fl rrr.a Borer en het 

Elektronisch Rekencentrum werd rpgebouwd voor de Van tle Graaft-generator, voldoet aan 
al Ie bovenstaande ei .se?• Het typen en ponsen gebeurt 111et een omgebouwde verreschrijver. 
Alle meetgegevens k~nnen geregl~treerd worden vla het uitleessysteem, waarop oors,ronke
lijk alleen de elektrcnlsche tellers aangesloten waren. Aan alle eisen betreffende ,ver
zi chtel ij khe·i d en contrill e is ruimschoots voldaan. Als U precies wilt weten h4e, moet 
U- maar eens komen ~ijken in de kelder. Dit systeem heeft voora1 grote voordelen bij 
metingeA waarbij dikwijls (bijv. iedere minuut} een be,trekkelljk klein aantal (j tot 
10} gata 11 en moe_ten 111orden geregistreerd; bij v.:~•t j het met en van ( p • (}-res.:nant 1119,. 

krommes en van (po:,)-, ~,p)- en (p.~) hoekverdelingen. Daarbij lever het soms een 
tij9winst van een facfor twee, hrwi jl bovendien 1'109 maar één operateur bij de machine 
nodig is, tegenover vroeger twee ! 

Samengevat komen de beschreven verni euwingen er•~ neer dat de meeste metingen 
bij na twee maal zo snel kunnen worden gedaan als I n jaar gel eden. All een het Dieten van 
spectra duurt nog steeds even 1 ang. Maar als U nu denkt dat I s avonds an 1 s nachts de 
rust is teruggekeerd In de Van de Graaff-kel der ~ U weet n4g wel de stille romantische 
rust van het singl)lplantsoen - dan moet ik U teleurstellen! Er wordt dan toch gemeten, 
maar er wc,rden dikwijls heemaal zo veel gegevens verkregen dan "vroeger". 

P.H, Vulster. 

B U I T E N L A N D S E VERBLWVEN 

1TIE~ WEKf:N AMERIKA" 

Hot .zou een 1 okrof.p kunnen zijn van een reisbureau voor vakantiegangers die het 
111at..verder op wll len zoeken. Het waren dezelfde woorden die ik telkens moest herhalen 
om mazel f te doen geloven dat de dreunende motoren van een DC-8 me van Schiphol naar 
dat nverre" 1 and bl fazen. Samen met twee andere "ultverkcrenenn zou Ik eén or! ënterl ngs
cursus gaan vol gen l n de toepassl ngen van de kernfysl ca te Oak RI dge, Tennessee. Met de 
verrorven kennis zouden wij dan ln.;staat moeten zijn om op de tentoonstelling "Werken 
met Ata.men" les te geven aan exa111enkl assen van middel bare schol en. 

Oak Ridge begon zijn geschiedenis in de heede wereldoorlogt teen het een geheiu. 
atoomcentrum werd voor de ontwikkeling van de atoo:11bJ1. Na de: oorlog is het een van de 
grote atoomcentra gebleven waar zeer veel kernfys.1 ach11:mderuek wordt gedaan. Het be-
1 angrlj kste deel hiervan vindt plaats •P het O.R.N,L. (Oak Rldge Natlonal Laboratory), 
met zijn ca. 5000 medewerkers. · 

Onze cursus werd door een sp~ciaal oplefdings!ns~ituut verzorgd. Het· programma by
vatte naast de cc,lleges en exper1111enten veel excursies naar o.a. medische, biologisc;he, 
ioölogische, agrarische, ther11101uclealre afdelingen en reactoren. Hier 1aakten we k~n
nt s met de meest ongel oofl ij ke 111~nderen van de moderne wetenschap. Zo zagen we embryo1 s 
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van varkens in 20 verschfl 1 ende stadia na bestraling. Het bleek dat bestraling 
na een bepaa 1 d st adl um geen Invloed meer heeft cp het embryo. Best ral I ng tij dens 
eerdere stadia daarentegen heeft grote afwlj k ingen tengevolge. 

De nieuwe helium gekoelde energie reactor vonnde een hoogtepunt van onze 
r;actor bezoeken. Deze zou dit jaar in werkt ng worden ~stel d. hee dagen na on; 
pezoek lazen we In de krant dat het project stop gezet werd (w~g i 70.000.000,- !). 
Doo~ vertragingen In de bouw •as het principe achterhaald door een beter en men 
wilde het verder benodigde geld l lever daal"\'oor gebruiken. Geld Is In de samen-
! evl ng zeer belangrijk. Zo zag Ik een tel evlsl e ui tzendl ng van een ( amerl kaan ie) 
voetbahedst rl j d. 1 n de pauze werd een bel angrl j ke (hn 'dure•) spel er gefnter-
vl ewd. Hij werd geïntroduceerd als: •Hier Is dan onze S 50.000,- speler Jimmy 
Hopen. Daarmee ,as dus zijn j aarsal arts bekend. 

Dat de Amerikanen gejaagde en harde mensen ZCluden zijn Is mij niet gebleken. 
Althans de mensen ,iar wij mee In contact kwamen getuigden van veel mensel Ij khel d, 
en waren uiterm'¼te vriendelijk en gastvrij. Door de vele uitnodigingen bij hen 
thul s kreeg Ik de gel egonhel d Iets van hun fa111i1 i eleven te zl en. Veel verschillen 
zijn er niet te ontdekken. De kinderen worden zowel door de leerkracht en als door 
hun ouders sterk geactl veerd tot het ontwerpen en u! herken van el geu proj eet en. 
Hun rul me wonl ngen met grote kelders bi eden al 1 e mogelijkheden tot hat Inrichten 
van knutsel hC'-kj es. 

Uiteraard wordt moeder gehol pen door allerlei machl nes bij het hul shoudel Ijk 
werk. Dat Is ook wel nodig want veel vrouwen hebben ( ondank~ een d tree kinderen) 
een el gen werkkrl ng met een vol led! ge dagtaak. 

Een bijzonder Imponerende dag was die toen een bezoa< werd gebrach\ aan 
Huntsvill e, Al aba111a. Hl ar bevond zl ch het beroe11de raketten centrum 8Redstone1

, 

waar de rulmte~aart raketten werden gemonteerd en beproefd. We kregen o.a. de 
reuzenraket Saturnus V voor de maanreizen to zien. Met een hoogte van 125 metgr 
overtreft hij de domtoren. Het was een bijzondere ervaring met eigen oqen de 
maancapscle te zien en het ruimtevaartuig waarmee Walter Shlrra In 196C een ge-
slaagde w ucht maakt~ 

Een bezoek van een dag aan een Hl gh School en van twee dagen aan da Unfver-
sHelt van T ennessee gaven ml j een kl elrie Indruk van het onderwfj s-systaem. 1 k 
ben tot de ccnclusfe gekOfflen dat wij ons !n Nederland ni et hoeven te schamen 
voor ons a! ddei baar en bog\t-,cndorwi js. Met name deen onze prakt I ka ~ colleges 
niet onder voor die'ln Ten~~stlee. Zelfs na een bezoa< aan de Col umb!a Universi
teit In New York ban fk niet van •enlng v~randerd. Na, York maakte een slot 
aan ml j n verbl1 j f, en ,at vcor een slot 1 · 

New York met zijn E1pfr►.~tate building, V.N. gebouw, Broad,ay, Musea, 
Ctncart9ibou1en, Chlnato,n, lallstreet, Columbfa,Unfveri:ftelt en eno~e ,fnkeld. 
vormden althans voor mij een uitermate boeiend drfe-daags verblijf. 

vervolg cp blz. 45 
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TECHllSCHE G E S P R E K K E N 

Excursi e •werken met Atomen"· 
. ' . 

Dinsdag 12 maart j.J. bezocht het gezelschap nrechniséhe gesprekken• de tentoon-
stel! ing nwerken 111et Atomen". Het Is mogelijk on; In groepsve:rband speciale films en 
t echnische install at les te bekijken, die voor de normal a bezoelt(w- niet .te zien zijn. 
Wij zagen do vol gende fi1 ms: 
~) ... nRi.un~p~. Een film over de bestrii,ding van een schroefaprmvliegenplaag m.b.v. 

genet1schç stralingseffecten; 
b) gebruik van radloisotopen in de lntastrl e. We maakten hierbij fn de eerste plaats 

kennis met de ftbl oen;n van de Ámerlkaanse industrie en ~as daarna met de toepassing 
van radi o-isotopen; 

c) nsrondbsginselen van een kernreactor•. 
Van .de films naar de kernreactor. Deze reactor is van het zgn."zev\n~adtype" en 

en ka!: een vermogen 1 everen van 10 kil o watt. Het meest imponerende aan zo1 n reactor 
is ~isscien wel zijn eenvoud. Onder in een waterbassin van 5 meter diep staat een 
radiatorachtig lichaam, dat de reactor blijkt te zijn. Borlumoxyde-stav~n, die in de 
reactor op en neer b~wegen, regel en het afgeg~ven vermogen. Het 1 t tkt al 1 emaal zo 
simpel ! Pas yanneer je Ingaat cp de detall_s (bijv. 17aterzulvering) blijkt hoeveel 
rr• t! .. ch hieraan.is voorafgegaan. Het.,wa\er In de reactor heeft drie funkti es, t. 111. 

a) voor de reactie zelf (ir.cét;rator), b) voo r .warmte afvoer, c} om de stra1 lng naar 
rul ten af te schermen. De regel staven worden op en neer bewogen door elektromotoren. 
De sta 1en zi,i n. elektromagnetisch gekoppeld; zodat in noodgeval] en de staven binnen 
een ½ sec. naar beneden vallen en de reactor tot stil stand brengen. 
D~ ~egelapparatuur staat in de nabijheid van het basin en heeft tot taak o.a. be
veil i ging op max. toelaatbaar vermogen en st ral i ngsdèsi s en verder het handhaven van 
een t_ •gesteld vermogen (0,2% nauwkeurig). 

Van Lie reactor naar de elgenl ijke tentoonstall Ing. 
Hl er krijgt 111en een aardt g overzicht van toepassingen van kernenergt e, radi cl sot :pen 
en -stral !ng. Er staat c.m. een fraai c,pengewerkt mudel van 1n schepreactor, die 
ingebouwd Is In het koopvaardijschip nsavannah". 
Een sprekend voorbeeld van toepassing van -straling was het stertllseren van vlees 
en ~Is (dat zonder diepvries maanden goed bleef), en het k~eken van nieuwe varië
teiten bij o.a. mafsbonen en pi nda1 ~ door kunstmatl g verkregoo aut;viten. 
Fraai. "as cok detectie van sporen-el e11enten o.a. In grrndmonsters. Deze elementen 
zijn in hoeYeelheld zo gering, dat ze chemisch niet meer aantoonbaar zijn. Door het 
aonster radioactief te maken kan men een goede quantltatieve en ~ualitat1eve bepaling 
doen. Op het gebf ed van de kernfusl e, was er een aardt ge b!j dra ge van het F.O.ill.-
f nstf tuut 1R1jnhulzen". Verder bevat de blbl lotheek In de wetenschappel ljke afdel lng 
een keur van boeken op kernfysisch gebied, die de moeite van het bekijken ~aard Is. 
8Verrtj kt • keerden wfj 1 aboratori umwaarts. 

H.N. 
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NI euws van el ektron1 ca 

Wegens de frequent! ooiodu_l atl e van ins 1 l j fbl ad deze keer slechts ,el nl 9: 
-10 · -11 

'De kwartsklok: gangfout •5.10 , verloop kl elner dan 1x10 per dag, 
rlçhtlng t3bekend. 

Het lenen en (-vooral) t erugkrijgen van taperecorders wordt 9eunn9áll.se-e,;d, 
111et het hoge de.el dat ze zich ni et meer hocfdzakelljk In kap1tte tc-estand 
bevl nden, d1ch min of meer gebrul kskl aár'. 

l 

- Het BAIM-feulll eton: Om aan de woede van de hen; achtervGl gende bestellers 
te cntkcien heeft Phyl ektrus ze een aantal voor] opi 9 van 11 neal re schal GO 

·vo,rzfene elektrometers voer de voeten 9e11orpen. Onder luid rumoer worden 
deze thans veri,rnl g6n. 

- Z1als U misschien Is opgevallen schrijft men hier en elders a•c-menteel 
El ectr,;,i ca als El ektronl ca. Dlt heeft twee aspecten: 
hetl s een stap naa--; het fonetl sch schrift en als :z.danl g t•e te j uichen, 
t=:n verder 1 aat het duf delf jk t..lt~OIICfl dat mer, zic.h de Griekse afkonist van 
het elektro, bewust Is er. dat men hóopt dat d1 ander dit ook weet maar niet 
van U verwacht had. 
Als •t woer comcómmertijd Is zullen we hee kaas intrr,duceren. 

G.K. 

(vervolg van bl z, 43): 'Tien weken Amerika• 
-------------------

U zult in dit verhaaltje tevergeefs naar ee11 mening moeten zoeken over 
"de Amerikaan" en het land. Het fs namelijk volmaakt onmogelijk daar let. 
zinnl gs ever te zeggen, Het 1 and is io 1ntzettend groot dat er jaren voor 

nodig zijn hier iets van te zien. Ik ben teruggekcmen met een zeer gunr;tige 
indruk. Het is een groot land met grote problemen. Problemen die vaak van 
grotere omvang zijn dan die waarmee wij dcorgaans te kampen hebben. 

ld.J.A. de Voi gt, 
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