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Redaktie: Prof. Dr. J.B. Thomas, voorzitter, 
Dr. Tj. Hall ander, Mej. W.A.M. Rutten, fflej •• A.E. Groot&pboer, 
A.J. Schimmel, Drs. C.M. Schoonheim, B. van· Zijl. 

s2 EXCURSIE MAAR PARtJS 

Als U het gevoel hebt, dat 
er iets haport aan Uw wetenschappelijke vorming 
U zich met name breder moet oriënteren 
U (daarom) wel -eens naar de Fol ies-Berg?ire zou wfll en 

mei 1966 

het geen kwaad kan Uw ~nderzoek een Meek stop te zetten, 
2 dan zult U met vreugde kennis hebben genomen van de excursie, die S van 20 t/m 28 

lllai naar Parijs organiseert. Kosten: f 100,-. Overnachting in een hotel in het Quar
tier Latiri. Reis· per bus. 

U kent het citaat: •Wij hebben ons bij de keuze van Parijs als reisdoel laten 
leid~n door de vooraanstaande plaats, die Frankrijk immer op ~etenschappel ijk gebied 
heeft ingenomen." 
11ij zullen dan ook beZollken brengen aan: Renaul t, Meudon, NAVO, SH,\PE, lnstitut du 
Froid, stlvres (porcehin). SHELL, Orsay (social evening), Saclay en Bull; zie het pro
gramma op het ir.ededelingen bord. Bij de NA'iU en bij de SHELL zal ons een déjeun~r w~t:
den aangeboden. 

~ls U geen idee heeft, waardoor wij ons verder hebben laten leiden bij de keuze 
van Parijs als reisdoel, dan moet U beslist aan deze excursie deelnemen om daar ach
ter te komen. Heeft U wel enig vermoeden, dan heeft U zich natuurlijk al ingeschre
ven. 
10 mei, 20.00 uur, is ar voor de deelnemers een oriënteringsavond in dil grote colle
gezaal van het Fysisch Laboratorium met films over Parijs. 
Moge ook U ~én week de patafysica verkiezen boven de fysica en ervaringen opdoE1n, die 
U nu eens niet in aan waarnemingsboek hoeft vast te 1 eggen. 



ean zoor joviale en ongedllongan 11ijze. Bij de eerst e kenni smaking mag de Amerikaan dan 
'l!el wat onv;:;rschi1l i g zijn of u,1 fs Bnigszins onbehouwen lijken, maar deze houding zon
der franje draagt 11r naar onze r.iening toe bij dat j e j e als vreemdeling bijzonder 
snel op je gemak gaat voel en. Van fonaal itoiten is vri j mil gelln sprake. Toen wij tij
dens een diner bij een van de coll cga 1s van 1t lab thuis wat onwennig naar de voor rns 
vreemd bereide gerncht en zaten te staren, niet wet end een vork of een lep el . of bei de 
tegel ijk t e 9abrui kim, 11as de reactie van de vrouw des hui ZP.B: 11 probuer maar niet te ki j
ken hoe ~ij het doen, 1ant dan doe je het zeker verkoerdR. Een frans echtpaar dat naast 
ons woonda sioorde zich wel .iens aan de naar hun mening al t e informele houding van do 
Amerikanen. 11Di e A11ilri kanon", moiJndo zr, zouden er zelfs geen been in zi en om in overall 
naar een concert t e gaan". Nu is dit 1 aatste natuur] ijk wol wat cverdreven ~aar het is 
wel t ekenend voor do aarà v.in de doorsnee Amerikaan, een aard di e ons in ieder geval 
bijzonder goed lag en ve;Jl heeft bijgedragen tot de buiteng0woon pleziarige h,1 rinna-
ri ngen di e wij hebben overgehouden van ons verblijf in Washi n9ton D. C. 

H. G.M. Heid1,man. 

0 P R E I S 

Woonsdag 13 april 1G66·wes voor mij de grote dag, dan zou ik namelijk mijr aerste 
vl iogrei5 gaan maken. 

In januari kreeg ik een uitnodiging van de firma Ritmeest er (importeur van het z.g. 
Hynsel gl asbu is) om me t nog 27 glas instrumentmakers eon bezoek aan de glasfabriek van 
Jam,•s :... Jobl i ng Ltd. te Sunderl and te brengen. Voor mij· i ets g8-:iel di gs natuurlijk. 
Do:,r een samenloop van omsbndi ghcden zou ik echter éán dag 2..irder vort rekken dan de 
groep van de f1rr..a RitmdGster en wel om d~ vol gendc red,30, Al geruime tijd hebb; n wij 
htt plan eon gl asaanrntbank met grote doorlaat (namelijk 35 cm) aan te schaffen. 
Van de firma Braux to ;,msterdam, die de vertegen,;1oordi ging van de ileathway glas banken 
heeft, ontvingen wij bericht dat er verschillende banken g&plaats #aren, het dicht:; 
bij i:as in ons geval in Engeland en ·11ei aan het Culhaw Lnboratorium te Oxford, 
Ir. Trouss.ilot heeft er voor gezorgd dat ik een dag eerder kon vertrekken om bovenge" 

noemde bank to kunnen bezichtig11n. 
13 April eon gure en misti g;: ochtend, ik vroeg me af of het vliegtuig ,11el zou vertrek
ken. Precies op tijd echter gingen wij aan boord van do 11 Comet", een 1 ijntoestol van de 
B.E.A. Na 5 minuten vl i~gen en ik er enigszins aan gewend was, zaten wif heerlijk in 
het zonnetje; beneden ons oen grote wattendeken, een fantastisch schouwspel, te meer 
daar we nog geen kwartier gel eden in regen en mist liepen. We vlogen met een snelheid 
van 960 km. per uur (ik merkte daar echter niet het minste van), en ik begon mij steeds 
beter op mijn gemak te voel en. Ha enige tijd werd ons verzocht de r•f.11 ,ast te maken. 
h1i j n eerste gedachte was dat er iets mis was. Wij waren echter boven L on don Airport en 
lanud,m veilig en wel na!.. 40 minuten gevlogen te hebben. 

Even interessant vond ik het Culhaw Laboratorium, Jen groot en nog vrij nieuw 

Laboratorium voor pl a~mdvAi C". 
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De chef gl asi nstrumentma_ker d&monstri! e-rde de grote gl asaanzetbank, een prachtige bank 
mdt anorrno mogel ij kh&den. Wij hopen det wij eens in de Uithof deze bank zt:11 en en 
kunnen a,ms chaffe. · 

14 /\pril zou ik 1s ir.org.ins om 10.00 uur doorYI iegen naar New Castl e waar ik mijn 
collega1 s zou ontmoeten. Taan ik echter de gordijnen opemfaed van mijn prachtige kemer 
i r het SKYWAY hotel , zag ik tot mi jn vcrbazi ng dat 1:1r al een f1 i nk pak snE:su1:1 lag en 
het nog st eeds sneeu,11de. ÎGen dacht ik helemaal niet aan de mogel ijkhcid dat het vl i cg
tuig dat ik over twee uur naar Ne~ Castl a zou naman, vertraging zou kunnen hebben. 
Spoedig zou ik ervaren dat dit .·el degelijk het geval hed kunnen zijn. 
Hd verkeer was hel emaal ontwricht en hierdoor k11am ik op het nipp,Jrtje aan voor het 
gor,Hdstaande vli egtuig. rl e zat en all emaal op onze plaats in het toestel ven de 6. K.S. 
t oan ons lll ard n;edegedeel d dat dei vlucht vocwl op i g twee uur uitgestel d zciu mc::;ten •uor
den ~egens de zware snc~u~val. 
Na dez ci ontnuchtering zijn i:1ij toch het luchtruim ingegaan, en ik ~as nog ~oyaal op tljd 
voor mi j n coll ega1s.di e ik op hot vlî egveldje van New Castle ontmoetta. 
Een del egatie van james A. Jobl i ng en de heer Ritmeester heetten ons wcH: om. Per bus 
v~rtrokken we naar het "Roker" hot el t e Sunderland, waar ons •s avonrls con diner werd 
aangeboden. Een vertegenwoordiger van do Nedorlendse ambassade was hierbi j aanwclig. 
De vol gt:! ndo dag .ierd. de glasfabriek bezichtigd. De Nederlandse órieklaur hing naast de 
Engelse vlzg, wat wij geweldig vonden. Alle produktie afdelingen hebben wij b.izichtigd 
o.a.: de glasins trumentrnakerij, glasbl arnrij, automatisch.? buizentrckkcriL 0t s\jrij enz. 
enz. Om kort t e zijn, het is een pracbt bedrijf. 
Zah rdag 16 april ll'erd ons een. bustocht door Schct land aangeboden. 
Uit Edi nburgh vertrokken wa par D. C. 3 van Marti n1 s Air Charter naar Schiphol, waar wij 
om + 20. 00 uur veil i g l anddcn. 
HoCi s voor ons een prachti go? ruis geweest die door een i ed<tr zeer gewaardeerd werd. 
Dank aan degcne11 di e, deze voor mij onvergetelijke en leerzame trip, mogelijk maakitm! 

0. Verkerk. 



P ER SONEEL SVE R EN I Gl :JG 
Jaarver9aderi ng 

Op vrijdag 25 maart j.l. heeft do jaarvergadering 1966 van do Personeelsvereniging 'Fy
sisch L aborat ori um" plaats gevonden. 

Op deze verg2deri ng is o.a. de samenstelling van het bestuur _naar voren geko 
Deze samenstelling is nu als volgt: 

B. van Zijl voorzitter 
J. H. Jasperse vice vo orzitbr 
Th.S.A. Gerrits 1e secretaris 

· A. J. Schi mrnel Ze secrCltari s 
~1ej. J.J. Annrna penningmucsteros 

De heer~- van Doorn is dus als penningmeester afgetrGden on ~~rd door de voorzitter 
hartelijk bedankt voor zijn nau1,1gezette arbeid gewijd aan d0 vereniging. 
De heer A.J. Schimmel werd herr.ozon, al I een heeft er een wi_ssel ing van funktio plaats 
gevonden tussen de heren Schimmul en Gerrits. 
Mls lid van de kascommissie is afgetreden de heer 0. Verkerk en in zijn plaats is geko
zen de heer G. L. IJl eh erm~n. 
Op deze vergadering zijn rncorder~ punten naar voren gekomen, waarvan ik de belangrijkste 
on dar Uw aandacht wil bren gen. 
In de eerste plaats de wijze van contributie-inning. Het plan is naar voren gekom~n cm 
een girorekening voor onze veronigin9 aan t ~ vragen, 
Er is besloten om voorlopig de contcibutie-inning nog op de oude voet to laten door~ 
gaan. Op het Fysisch Laboratorium kunt U nu de contributie betalen bij î~ej. J: Anm;ma. 
In de Universiteitswerkplaats bij de huer Zuidam. In h~t Transitorium bij de heer van 
Doorn. Ook over r'e grootte van hd b..:drag is uitvoerig gesproken en met een meerd~r
hei d van stemmen is de contributie met ingang van 1 mei 1966 als volgt vastgesteld: 

van 0, - - f. 300,- gr;itis 1 id 
van f. 300,- - f. 600,- f. 1,-
van f. 600,- - f. 1000,- f. 1,10 
van f. 1000,- - do.arboven f. 2,-

per maand over I; 3t nett, salaris. 
U ziet dat het veel eenvoudiger en voor veel I eden ook gunstiger ge~orden is. 
Verder is door een lid van onze vereniging gevraagd om de hoer J. Bennekom het ere
lidmaatschap van onz" vereniging aan te bieden, wat de volle instemming kreeg van de 
aanwezige leden. 
Om• 11.00 uur w~rd deze vergadering óoor de voorzitter gosloten. 

Si · 

~ariens het bestuur 
a. van Zl j 1. 

PERS O NEEL SVERENI Gl ~G 

Op deze dag heb ik reeds lang gewacht. "Waarcmn, zult U zich terecht afvragen, Welnu! 
De Personeel s vereniging 11 Fys i sch L aborat ori um" heeft weer evenal s voorafgaandé jaren 
haar jaarvergadering gehouden. lnet menig personeelslid heb ik dan·ook gehoor ge99v,m 
c:an de cproep dezó vef.Jaderi n9 bij te 111onen. · 

Het heeft mij élke koèr goed gedaan in Fylakra te 1 azen dat zich nog steeds nieuwe 
leden komen mal den. Een duidelijk beiijs dus dat de P~rsoneelsvoreniging 11 Fysis::h 
Laboratorium" wel dege1 ijk reden van bestaan heeft. 
Voor zover het mij dan ook bekend is gedurende de tijd dat ik lid ben van de Parsoneeols
vereniging meet ik toegeven dat sinds de oprichting van de pClrsonoc:lsvoreniging rp 30 
november 1945 het 1 edental ;;order is toegenomen dan afgenomen. 
Er wordt door het bestuur ook niet a2n do weg getimmerd, maar toch zijn l,r steuds meer 
leden bij gekomen. Het 111ark dat zij doen krijgt hoe langer hoe meer bakondhei d. iM 
eenvouJi go middel an tracht zij ook nu ,rntir meer bel angst ei l i ng voor h.iar streven te 
wi noen. i1l s men haar werkzaamheden van nabij gadeslaat, dan moet gazegd 'llorden, dat 
de opeenvolgende bestu:·0n in de loop der jaren niet hebben stilgc1.et()n. 
Vergeat U vooral niet dat·een ieder het ,1erk belangeloos rloet. Alles, ;iat door he-l be
stuur gad2::.n wcrdt heeft pas. waarde wanneer het bes tuur zich door de l ocen gesteund 
,;ioet. Die stoun kan van verschil lende aard zijn. Financieel is r.atuurl ijk erg bel ai19-
rijk, maar U kan het ook doen door het aanbrengen van nieuwe lGden. 
Ik wil dan ook van de g?.hgonhcid gebruik maken IJ allen te vragen, zowel in het belang 
van do Personeelsvereniging 11 Fysisch Laboratoriutr. 11 als voor Uzelf: geef het huidiq~ 
bestuur Ik volledige steu:i, dan pas kan de Personeelsvereniging een nieuw tijdperk van 
orote bloei tegemoet zien en zal het komende werk nog rijker vruchten dragen. Uant zij 
~ijn û nog lang niet on er is nog zoveel te doen. 
Blijf Uw medewerking geven. Kom met Uw opbouwende kritiek. Geef nieuwe ideeën. Maar 
bovenal: werk samen. ~Jant samenwerking betekent: el kaar als mensen l oren waardClr;in. 
En dit is Je hoogste opgave, die wij elkaar mogen maar ook moeten geven. 

G.L . Bl ett erman. 

FllfrlÁVOr~o 

· De fil ma vond op donderdag 28 april j. l. georganiseerd door de personeel sveroni ging 
kan ook dit jaar weer geslaagd genoemd worden. D0 ongeveer 40 aanwezigen, zo~el dames 

· al s · heren, hebben blij kons de aandacht en soms verrukte opmerkingen ieker genot en van 
de films. 
Men zou zelfs wat het niveau van de fi 1 ms betreft kunnen zeggen dat het doze keer nog 
beter was dan vorig jaar; dat ziet er dan dus veelbelovend uit. 
De stereomuzi ok tijdens het iii ssel en van de films gaf ean extra gezel 1 i g tintje aan 
de avond, temeer daar het vooraf door een demonstratio duidelijk \:rnrd, dat men pas 
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echt geniet van muziekweergave, indien het stereo is. 
Ik ~il U er wel op attent maken dat er getn aandelen van een grote gloeilampenfabriek 
In het zuiden des lands in mijn bezit _zijn, zodat het echt objecti ef geschreven is. 

Er kan op een geslaagde avond worden teruggezien, mede dank zij de filmmedewerklng 
van Prof.Or. Ir. A.M. Hoogenboom, Prof.Dr. J.B. Thomas, Ir. M. Troussel ot, Drs. J.F.C. 
Schl imme en de heer 8.A. Strasters; de heer G. Heynekamp voor de muzikale mede,erking, 
en natuurlijk de punctuele koffieverzorging ln de pauze door Mej. A, van &óggel en (be
ter bekend als Sj aan) en assi si sten\e. 

J.J. 

Nieuws van Elektronica 

( daar werd niets groots verricht.) 

- Voor fluctuaties verscheen een l ock-in detector voor een frequentiegebied tussen 10 
Hz en 10 MHz. 

- Benevens een autocorrolatcr 100 Hz tot 1 MHz, voor zeer moeilijk ierk •••• 
~9 -11 

- De kwartsklok; gangfout •1.10 , drift +3,10 per dag. 

- Radiobiologie werd verblijà met een stroomintegrator, 10-
6 

C, die daar enkel e uren 
over mag doen. 

- Vaste Stof ontving eP,n 16kV voeder voor een infraroodconverter. 

- We moeten steeds sneller werkon, vandaar een tweede ponsmachine in onze administra-
tiewerkplaats, en niet voor adminstratiedoel einden. 

- Teneinde da verbijsterende vraag naar Transistorvoedingen het hoofd te bieden «ordt 
llen aantal dei. ·r momenteel buiten de deur voor ons v.irvaardigd, Wilt U voedingen bij 
ons ·betrekken die de handel nonnaal fourneert, Jan meet U zich ·,rnl reai i soren dat wij 
uit puur zelfu3houd daar geen hoge urgentie aan kunnen, mogen, willen en zul Jen toe
kennen! 

- Om het terugkrijgen van uitgelo~nde instrumenten te reg~len, zullen wij bij het uit
geven er een ~itte muis in monteren. Bij het verstrijken van de leentormijn wordt ~en 
appoterende zi:iarh kat los gel aten. 

- Onze onderzoekingen met het nieuwe halfgeleidermateriaal pandemoniumfulminaat verl o
pen zeer veelbelovend. Hier zit toekomst fn, speciaal in het nanllhertz gebied, 

G.J. K. 


