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f ·y L A K R A 

fllEDEDEL l NGEOORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORAlORIUM 

1 Oe j aargang no. 5 juli 1966 

Redaktie: Prof.Or. J.B. Thomas, voorzitter, 
Drs. A.J. Borgers, llej. A.E. Grootenbcer, Dr. Tj. Hollander,· 
Mej. W.A.M. Rutten, A.J. Schlm1el, Drs. C.M. Schoonheim, B. van Zijl. 

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

DE REDAKTIE WUIFT 

De redaktt11 wuift U na bij Uw vertrek met vakantte. Ook al zoudt U 
hel emaal niet op rel s gaan, en eens heerl ijk thuis bl t j ven om daar van 
alles te doen,·wat U graag wilt, ■aar waarvoor nor■aal geen gelegenheid 
was, de redaktie wolft. Ook doet zij dt¼ voor ·nen, die hun huls verlaten 
·om hetzij v66r, hetzij voorbij de horizon tè -gaan uitblazen. Goede ·refs, 
heol veel pl ei zier en een terugkeer met een al 1 eszi ns voldaan gevoel ! 

U gaat, en wij wui ven. Het kost ons veel energie, dit voor zo vel en 
te moeten doen, maar wij doen het graag. Niet omdat we bl Ij zijn U een 
tijdje k1;1i J t te zl j tt. Daar kent U ons wel genoeg voor. Maar oindat wl j 
enzovoorts. Ja, enzovoorts. Want onze activiteit beperkt zich niet tot 
dit na-wui ven. Wij zt j n dil i gent er dan U ml sschi en wel denkt. Het moge 
wat wonderl Ijk klinken, dat wij dit van onszelf zeggen, maar waarde 
1 ezer, earl ij khei dshal ve ç!i ent het toch wel eens gezegd. Want wij hebben, 
voorlopig voor oen jaar en voor Uw betere Informatie, een buitenlands 
redakteur benoemd. Als zodanig zal Dr. Tj. Hollander fungeren tijdens 
zijn verblijf Jn Cal ifomilJ. Ook he111 wulven wij na: het ga U. goed. 
{ Dan gaat het ook ons goed). Veel succes met werk,. met pl ei zier, en ook 
met de pen. Erf tevens· verwelkomen wij In ons ml dden de heer Borgers, en 
wensen hem tQe, da1 U, zodra hij U 011 een bijdrage vraagt, hem zijn taak 
zult willen verl!cJiten door direct aan het schrijven te gaan. 

. Maar dat f s weer werk, en 10 ,denk.en nu aan vakantie. Veel geno'3gen, 
veel ·goed .eer, en tot ziens tn september. 

De Redaktt e. 
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PERSONALIA 

81ljde_gebeurtenissen 

1li februari 1966: 
Jenny dochter van 
de heer en mevrouw Hazekamp - Kennedij 

4 rnaa rt 1966 : ; . . ~ 
Re111co RQbQrt. ZÇOI) V!!n -

de heer en mevrouw Bosman-Verboom 

6 mei 1966: 
Annemieke dochter van 
de heer,·er:mmevrouw Zeegers-Dekkers 

9 mef 1966: 
Helena Johanna dochter van 
de heer en mevrouw leeQh~uts-SJjsma 

17 mef 1966: 
Peter . BasU aan z~on . V\l_D , 

de heer en mevrouw v.d. Horst-!. oen 

Verloving 

21 mei 1966: 
Mani ca Louise . dochter van 

de heer en mevrouw Kinderdijk-Rims 

22 ~ei ·1966: 
Aart Laurens zoon van 
de heer en mevrou; Mante-Wagenaar 

2 juni 1966: 
Marijke Dorothy dochter van 
de heer en mevrouw Goedheer-P,nssen 

11"" juni 1966: 
Arnoud Frederik ioon van 

de heer en mevrouw Bf j voet-Rebel 

16 junf 1966: 
WÓÛter Frederik zoon van 
de heer án' mevrouw W~ssel s-Hageman 

29 mei 1966: H. Lammers_ ;iet Mejuffrouw L. van Leeuwen. 

~~!~!!!~ 
22 juni 1&66: D.J. v. d. Broek {U. W.) met tAej uffrouw R. Boeschoten. 

22 juni 1966: J.W. de Ruyter (U.W.)_ met_ Mejuffrou~ S.E. Bat_enburg. 

30 juni 1966: Drs. J.G. v.d. Baan (K V) met Mejuffrouw J.G. van Krieken. 

5 juli 196!>: Ir. R. Engmann (K_!) met M~juffrouwJ. Maars. 

8 juli 1966: Mejuffrouw 111.E. BfHer (Radfoblofysica/Blofyslca} met de heer 
J. Nienhui s, apothe< er •. 

24 september 1066: Me-juffrouw C. hl.J. E.C. van Bannf ng {Bi ofysl ca) met da heer 
H.H.J. Wintraecken. 
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Jub!l ea 

2 juli 1941: 16.00 uur, Universiteit van Amsterdam: 
H.M. A.t1i. w~uters promoveert t rit doet or in de wis- en Natuurkunde. 
Promotor: Prof. Dr. A.M.J. F. Michel s. 

Nieuwe Staf- en Personeelsleden 

Per· 1 juni 1966: 
De Heer G. W. Ackers als assistent bij de werkgroep KJ..: 
De Heer H.J. Verhoeven als instrumentmaker bfj de werkgroep Tn 2. 

Per 16 •juni 1966 :· 
Dll Heer F. van· Gorkum ·al's 'kandidaat-assist ent bij het propaedeuti sch prakt i kum. · 
Drs. J. "· tér 'HiiElrdt ál s- vtetenschappeli j k ambtenaar bij de 111erkgrc,ep Techn. Natuurk. 

Per 1 juli 196q: 
De Heer J. H. _Be~ker al_s .technisch assist ent in het Transltori u~. 
De Heer H. Hi1 veri nk als el ecfroni ca-monteur bij de afdeling Elactroni ca. 
li11j uffrou~ M .. _ · Hql.1 a,nd;~ :af s secretaresse bij de werkgroepen Radî obi of ysi ca en Bi er'. 

4 •. ~ 

fysica. 
' evro~~ D. Terzidis-Diamantidis als schoonmaakster in het Tran$îtorium. 
De H&er Tj. Veenstra als av~ndportier in het Transitorium. 

Per 16 j11l 1 1966: . . 
Drs. F.J, Leeuweri~ als 11etenschappel ijk ambtenaar bij de werkgroep Vaste Stof. 

Per 1 augustus 1966: 
tilej uffrouw 1;. M, J. M~arschal kerweerd als pers,meel sassi sten te van de heer Schoonhei m. 

Per 15 au')ustu\> "(966: . 
Jr. J. Bllrnmllr als 111etenschappelijk ambtenaar bij de werkgroep Technische Natuur~. 
[devrouw G. Krop-Bos als secretaresse voor halve dagen bij de heer ,Schoonheim. 

Per 1 september 1966: 
Mej uff rouw W.J. Baas als l eerl in g-anal yste bij de werkgroep Biofysica., : 
Mejuffrouw C.J. Recter al s secretaresse voor halve dagen bij de werkgroep Didactiek. 
l r. G. H. Yli eneke als wetenschappelijk ambtenaar bij de werkgroep e~i sche/Fysi ol. Fys. 

Vertrilkken Staf- en Personeelsleden 

Per 1 juni 1966: . 
~1ejuffrouw M.L Bitter verliet het laboratorium wegens huwelijk._ 
Mejuffrouw W. v.d. nkker ( schoonmaakster) verliet het Transitorium. 

Per 1':jul i 1966: 
De heer A. O_oel man (ass. werkgroep Fl uct. ) na111 cntsl ag uit de dienst. 
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~er 15 juli 1966: 
~lojuffrouw C.ftJ.E.C. van Banning verl tet het l aboratorfu111 wegens hu1cl Ijk. 

Per 1 augustus 1966: 
1!1-cJjuffrouw H. Heezfk (icho:mmaakster) verlaat het Transitorium • . 

Per 1 september 1966: 
Mej uffrou III E. A.M. v.d. Meer (secretaresse) verl aat het 1 aborat ori um wegens vertrek 

~aar Frankrljk. 

lla-kandf daten: 

j.H.C. van Banning 
P.J.M. Blaas 
C. J •. ~1. Geen en 
S. van der Honing 
6. Vl. Klein K ranenbarg 
G. C. H. Peski 
J.B. Tennf gl o 
R. R. Vermeer 
i'i. A. A. Zun de M 

Doctoraal examens 

~lauritsstraat 90 
1 na Saudi er Bakkerl aan 41 
Verl. Hoogravense111eg 142 
1 na Boudi er Bakkerl aan 59 
Homerusl aan 47 
Poort straat 10 
Hopakker 54 
Bemuurde Weerd O.Z. 28 
Roosendaal 

o. l • v. Drs. W. Hogervorst. 
o.l.v. Drs. B. WI 11 emsen. 
o.l.v. Drs. t.. J. Borgers. 
o.1. v. Dr. ri. Sr1el l eman. 
o, 1. v. Dr. R.L. Krans. 
o. l . v. Prof. Or. J. Vol ger. 
o, 1. v. Drs. C. Al derl I est en. 
o.1. v. Prof. Dr. R. Braarns. 
o. l • v. Drs. H. G.M. Hei deman. 

16 mei 1966 (e>q>.) J.G. van der Baan 
Th. C. m. van Dommel en 
J.A. ter Heerdt 

13 j un 1 1966 ( exp. ) N. C. Burhoven J asp ers 
H. Gruppel aar 
J. Lok 

A.J. L eenhouts 
J. M. van de 'ileerd 

( the pr.) J. tl. Sanders 

4 jul 1 1966 { exp.) F.J~ leeuwerl k 
S.C.M. Luijendljk 
P.J~fil. Thooeer. 

Promoties 

?2 junf 1966 
H. Schnei der cp een proefschrift getiteld: 
nphyslcal aspects of artfflcfal heart stimulation". 
Promotor: Prof. Dr. M. A. Bouman. 

4 juli 1966: 
J.C. van der Leun op een proefschrift getiteld: 
11 Ul travl ol et Erythema n. 

Promotor: Prof.Or. Ir. · J.J. Denier van der Gon. 

·1 juli 1966: 
B. Th. Berendts op een proefschrift getiteld: 

T,aluatlon of molecular quadrupole ~oments 11, from broadenfng of microwave spectral 
:--?motor: Prof.Dr. ,... Dymanus (Katholieke Universiteit Nijmegen). 1 ::ies, 

,' -

l 
' 
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Promot1 es ( vervol.g}. 

6 juli 1966: 
C.H. \1/eijsenfeld op een proefschrift geti tel d. 
11Ylel d, energy and an gul ar di stri buti ons of sputtered atoms". 
Promotor: Prof.dr. J.A. Smit. 
lle promotie geschiedde cum 1 aude. 

7 j uli 1966: 
P.J.Th. Zeegers op een proefschrift getitel d: 
"Rec<imbination of radicals an·d rd ated effects in flamas". 
Pro11Jotor: Prof.Dr. C. rh.J. Alkemade. 

hlutaties 

Een 11broeder" trok riaar Bi_l thoven 
Om kandidaten gaar te· stoven 
·1 n de al ie doorkneed 
~as 1 t eerst 111át ie deed 

tli euw adres: 

Een Potter van Troelstra te roven. Paulus Potterl aan 24, Bilthoven. 

Oi vers en 

De heer an·m~vraui Stringa danken de Pers. Ver. h~rtelijk voor da geluk~ensen, verge
zeld gaanda van bijzonder goed te pas komende geschenk~n. ontvangen ter gelegenheid 
van hun 2,-jarig huwelijksfeest. 

rrof.Dr. P.~. Endt, mevrouw van Zoest en de heer D.L. Eleveld danken de Pers.Ver. 
voor het fruit dat zij gedurende hun ziekte mochten ontvangen. 

De heer Lamr:aers dankt de Pers. Ver. voor het cadeau dat hem is a::ingeboden ter gelijJen
heid van zijn verloving. 

BEHEER- EN L ABORATORI UMtdEDEDELI NGEN 

Op zeer ult~enlopende wijze hoor ik van wijzigingen in persoonlijke omstandig
heden· als hu111e lijk, gezl nsuitbrai ding, behal en diploma. 

111 s dit- te. laat· ,gebeurt, is het onder meervervelend omdat dan achteraf nog iets 
geregeld en de personeelsadministratie bijgewerkt moet worden. Mag·ik daarom alla 
medewerkers verzoeken dergelijke zaken op de gebruikelijke wijze, dus tijdig, door 
te geven. 

Schoonheim. 
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Rede uitgesproken bij het uitreiken van het ere-doctoraat aan 

R.J. Van de Graaft In de Domkerk op 19 april 1966 

door 

P.lsl. Endt: 

In professor Van de Graaft we h011our the fnventor of the electrostatic 
generator, a machine· which has proved of graat lmportance for the development 
not onl y of nutl ear physf es but al so for that of many othor branches of se! ence, 
medicine and engineering. 

Robert Van de 6raaff was born In f\1abama. ,1t ~he University of Alabama he 
studled mechanica] engineering, and then went fora year, In 1924, to Parls where 
he followed courses and watched experlments with radium sources by Madame Curie, 
with her daughter, Irène Curie, assistlng her. In 1929 he obtained his Ph.D. In 
Physics in Oxford. · 

Back in the Unlted States he started to work, first in Princeton and then at 
the Massachueetts lnstltute of Tochnology, on the construction of an accelerator 
1hich should produce a much more Intense beam of charged particles than could be 
provlded by the weak radium or pol on1um sources. The first model s were qulte _ 
small wl th s11 k balts, whl ch he b~ught in a 5 and "!O cents store. He ree all s that 
he perpl exed the sa\ es gi rl by not caring about the colour of the s11 k but onl y 

about its feel and texture. The first note on ;i 111achine del_ivering :1.5 million 
volts appeared on September 10, 1Q31. flly own werk at MIT In 1950 and 1951 was 
d"one wlth this acceleratilr, but soon aftar ifwas brougit to the Sclence Museum 
in Boston. 

Fro111 the fnvention of the principle of a machina, to the pol"ishad place of 
apparatus 111hich ,e see today, smoothly running without break-downs for thousand~ 
of useful hours a year, 1 s a 1 ong road of devel opinent. One can say that professor 
Van de Graaff gave a most important contribution towards the solutlon of all main 
devel opment probl ems. nlaybe he Is not the lnventor of the. tandem prlnclpl e, but lt 
Is certain that, without him, the tandem el ectrostatlc accel.erator ordered by our 
Unfversity, would at present not 'be waft1ng for us, al most flnished, at the Amers
foort plant of the Hl gh· Voltage Engineer! ng Corporati on, of whf ch he Is one of the 
founders, a director and the lèader of the research dfvisi on. This generator for 
helve •illion e1actron volts is going to multiply the possibllities we had with 
01,1r three mill1on· volts machine which has glven such fine service slnce lts In
stal latlon f.n 1958. 

Professor Van de Graaff Is of Dutch desemt, although hls ancestors al ready 
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emigrated soma time In the oighteenth century. aaybe stlmul at ed by hls ancestry, hls 
contacts with the Nether1ands, al ready beglnnlng In hts student years, have been 
manifold.The contact for whlch we are perhap. most thankful ts that slx·utrecht phy
slcists,of whlçh four are now members of our scfence faculty, have been able to com
pl'ete fheir studies, for periods of one or ho years, at the ~assachusetts lnstltute 
of Technol ogy. \ile all very much apprecf ate our itl mul at I ng stay at thfs Mecca of 
sc.lcn•e and ongtneering, and we are convlnced that lt provlded our work In Utrecht 
with lmpotus and dlrection. 

The. last physlolst we obtained, 1n 1936, a honour,ry doctorate of our Unlverilty, 
was the late professor Enr1co Ferm[, In all respects one of the groatest physiclsts 
of our time. We are extremely glad and proud that you are hls successor. 

De ei genl ij ko benoomi ng tot ere-doet or geschiedde met de vol gen de formule: 

Pro potestate l eglbus nobis concessa, ex auctoritat e 

Rectorls Magnifici ampllsslmlque Senatus Academi·ci decreto 

et nobll I ssi mae Facultati s Dl sci pl i narum tlathemati carum et Physi carum 

consensu, ego P € t rus ffl a r t I n u s E n d t 

te 

R O B E R T U Il J. V A N D E 6 R A A F F 

propter l·nsl gnfa tua merlta doctorem Dl scipl inarum Mathematicarum 

et Physicarum 

honoris causa pronuntlo ac declaro, inque te confero omne ius 

omnl aqua prlvll egla, quae 1 eglbus vel morlbus Doctor! bus rli:e 
. ' 

croat is const itut a sunt. 

- 7 -



- 61 -

BW VAK M_A THE~ AT I S CHE F Y S ~ C A 

Op haar vergaduring van ·15 mei 1966 heeft de Subfaculteit voor ïlls-, Natuur-·en 
Sterrenkunde ;11 haar wijshofd ·bosloten 11en klein bijvak "Mathematische Fysiéa" in to 
stol l on bij de doctoraal-examens In de natuurkunde on In de sterrokunde" Het i ë wel -
licht nutti.g iets van de ovtJrwegingen, die hiorbij oen rol gàspeeld hebben, uiteen to 
ietten. · · · · 

.. - . • f' : -. • ' 

- De 'lli sselwerking tussèn natuurkunde en wiskunde hoeft reeds jaren lang een ·va or-
11erp van bespiegelingen gevormd, ge+uige do openbare 1 es van L.S. Ornstein te Groningen 
.in 1.909: .nne rol i.Jer Wis~undeJ.n de Math_ematische, Fysica" en de cratie van l. van Hove 
te Utre~ht in 1955: 11h1a-t.hematische Formalismen ·en. -Natuurwetenschap". 
Deze nauwe wi_sselwerking ·is niet zo verwonde_rl ijk, wanneer men bedenkt da.t beide vakken 
hand in hand zijn opgegroeid, en zelfs grote delen van de wiskunde aan de natuurkunde 
ontsproten zijn: differentiaalrekenen, Fourier-analyse, enz. Andere delen hebben zich 
1 os van do natuurkunde ontwikkeld, bijv. de getaltheorie, maar die heeft dan ook geen 
toepassing in de natuurkunde gevonden. Anderzijds bleken soms 111! skundl ge onderwerpen on
verwachte toepassingsmogelijkheden te hebben, zo kon niemand voorzien dat de. kegel sneden 
belangrijk zouden worden in de mechanica van hot zonnestelsel. (..;anvank:elijk dacht Kepl er 
dat de planetenbaan een ovaal was, en gebruikte hij de ellips alleen als een benadering 
om makkelijker te rekenen !.}:. 

Sinds ongeveer 1900 echter, maar vooral na de 1 aatste werel door! o.g. heeft de belang
stelling der wiskundigen zich in een andere ri c/Jting be.ogen, 111aarbi j het contact met na
tuur~undi ge problemen op·de achtargrond raakte. Natuurlijk kan niem··an·d voorspellen of 
hieruit nog eens nut voor de natuurkunda zal voortvloei.en. Het zou echter onverantwoorde
lijk zijn het wiskunde-onder,lijs aan studentan in de natuurkunde geheel op deze eventuele 
mogelijkheid af te stemmen, in plaats van hun die wiskundige hulpmiddelen bij te brengen, 
die hun dagelijks te stade komen. Of dit moderne of ouder~etse wiskunde is doet daarbij 
nl et ter zake, van belang is slechts of zij hem· kunnen gebruiken bij de natuurkunde. 
(Net zo heeft een boekhcuder meer profijt van de ouderwetse tafel van vermenigvul dlgiRg 
dan van de ai1oma1 s van Peano). Exactheid is ·voor de natuurkundige ·ook ·geen doel op zich
zei f; voor hem geldt slechts (evenals voor de boekhouder), dat hij zo exact moet zijn als 
nodi g i s om ge en fouten to mak en. 

De bedoeling is nu, dat het bijvak 11fAathematische Fysicaff aan de geînteresseerde stu
dent .tn de natuurkunde of sterrenkunde de gelegenheid verschaft met die wiskundige hulp
middel en vertrouwd te raken, die hij met vrucht zal kunnen toepassen. De meer specifieke 
bakomschri j ving bevat de volgende drie punten: 

1. De klassieke behandeling van de gewone en partiële differentiaalvergelijkingen uit 
de theoretische fysica, dus ongeveer wat In de bekende leerboeken onder de titel "!~etho
den der Mathematische Bysica8 wordt samengevat. In de komende cursus zal hierover een 
collage gegeven worden, in nauwe aanslulti ng met natuurkundige toepassingen. 

2. Speciale onderwerpen, die bij de ontwikkeling van de natuurkunde op de voorgrond 
treden. In de komende cursus zal een caputcollege gegeven worden over de groepentheorie 
die In de theorie van de elementaire deeltjes gebruikt wordt. 
- 8 - . 
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J. Andilre, sterk formeel getinte del on van de natuurkunde, zoals de al gemene 
relativiteltsth~oritJ on axiomatische veldentheorie kunnen in de toekomst ook als 
onderdeel van dit bij vak ter tafel worden gebracht. 

Moge dit bijvak voorzien in oen 1 eemte die zich de laatste jaren steeds duide-
1 ijker deed gevoel en. 

N. G. van Kampen. 

Dr. H.~i.A.ti1. ·~outers 25 jaar gel eden gepromoveerd 

Onze beheerder, Dr. H.fi1.A.!t. ~routers promoveerde op 2 juli 1941, des namiddags 
ta 4 uur, aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de \~is- en Natuurkunde op 
.;er, proefschrift getiteld: •Bijdrage tot kGnnis der Isothermen van gassen". 
Promotor was Prof.Or. 11,iLJ.F. michels. 

luet zijn zi1 veren doctoraat wensen wij Dr. fouters van harte geluk. 
Een van zijn stcll ingen betrof de zgn. hoge druk smering. Dit onderwerp mogen wij 
zonder twijfel interpreteren als de gesmeerde samenwerking tussen werkgroepen en 
porsonen onderling_ dikwi j 1 s onder hoge druk, een onderwerp dat Dr •. !outers thans 
dayel ijks met i.oveel succes in de praktijk brengt. 

Prof.ik. P.M. Endt. 

s2 
- frl E D E D E l 1 " G E N 

le beginnen met dinstlag 6 september 1966 zal er Iedere dinsdag var.af 1 uur in · 
t.le kleine collegezaal van het Fysisch Laboratorium een sZ lu~ch gehouden worden; do 
kosten bedragen 75 cent. Een Ieder is van harte wel kom. 

Vrij dag 9 september 1966 kunt U zeil end doorbrengen. Nadere modedel i ngan over 
11Jze sz zeil dag zullen op de medcdel i ngenborden verschijnen. 

Op 29 september 1966 zal er een al gemene vergadering gehouden ·•orden, tijdens 
iiCl ke onder meer nieuwe loden geïnsta1l eerd zullen worden. 

Wij wensen U een pretti go vakantie toe en hopen U in september op de lunches te 
begroeten. 

Hot bestuur. 

Medewerkster van h6t practicum bijvak nat. zoekt dringend 
een kamer met· kookgelegenheid. 
Telefonisch bereikbaa~- ~ransitorium 18741-toestel 125. 
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L U S T R U M 

Lustrum, oen woord dat heel vevl herinneringen bij mij oproept. Herinneringen waar
~;n altijd verbonden is de prikkelende aangename geur van dennogroen. Deze gedachten 
associatie is te verklaren uit hetgtten in het begin van deze eeuw bij alle lustra steeds 
1.,.,Jr opnieuw gebeurde. 

Toen -was eon lustrÛm niet alleen voor studenten en voor anderen aan de Universiteit 
vorbonden mensen reden om feest te vi e en, de gehele burgerij verkeerde dan ook in feest
s 'ommi ng. Ik zie het nog voor. mij, de gehele binnenstad, de.0udegr~c~tt het stadhuis en 
~, Twijstraat, waar ik teen woonde, overal vl aggaR erepoorten en sl i-ngers van dennegroen. 
f11 ofschoon men to1;n niet in :ien welvaarts-periode leefde, voor de lu::;trumviering had men 
h el wat over. · · 

Nog heel goed weet ik hoe mijn vader ons vert~de, hoe een zeer rijke aan de Nieu~e 
,,racht 'ilonende dame, zo in de wol ken 111as over het feit dat haar ne~f bij het komende 
lustrum de hoofdrol zou spel en, dat zij hem daarvoor honderdtlui zend gul den schonk, het 
Q<'en te vergelijken is met thans een mil 1 i oen. 

Gebruikelijk was toen dat aan i eclero lust rumvl eri ng, een openl uchtspel en tJen mas.:. 
kJrade verbonden was. 1 n dit verbamJ zijn in mijn herinnering blij ven hangen de namen 
: ;hnah,n, Horemheb, Dhengi s Khan, Graaf vilil l em de Vierde, en Cortez ( de Spaanse vecht
p s die Mexic~ veroverde, wiens naam ,uij thans niet te binnen wil schiete.n). 

Dat men niet krenterig was tJij zo1n lustrumviering blijkt ,rnl uit het feit dat de 
.. :nkeliorsvereniging vit de Twijnstraat in 1911, bij Graaf Willem de Vierde, op de 
T vl steegbrug een decor 1 iot maken dat de oude Tol steegpoort zo als dle In de veertiende 
er vijftiende eeuw li<!S, voorste1de. Deze poort bestond uit hee delen, de hoofdpoort of 
b;nnenpoort gelegen tussen de ingar.g van de beide plantsoenen en de voor- of buitenpoort 
C:\a bij het Lediq Erf was cpgesi.el d, daartussen Lig de brug over de stadssingei. De 
I· ofdpoort waarcp r s avonds hee gr.ite pJkpotten met hun vlammen da omtrek in een rossi
gu gloed zet-ten, had zodanige afmetingen en was zo soliede dat men daarop een muziekcorps 
ven doen plaatsnemen. 1 edere avond in de l ustrumwoek was daar bal -champêtre. 

Bij de maskerade arriveerde Graaf Willem voor deze poort en hier werden hem op een 
-fi uwei en kussel"', deemoedig de s1 au tel s van de stad aangeboden. Vervolgens begaf de 
s :hi tterende st oet van geharnaste r1 dders, boogschutters en 1 ansknechten zich naar het 
'f"eeburg. Hier werd oen toernooi, een steekspel gehouden. Daartoe had ra.en een tribune 
opgericht en tever,s had men het plaveisel bedekt met oen 30 cm dikke laag zand. Clande
stien, staande op een worktrapje dat m1n opa meegesj ouwd had, zag fk daar de geharnaste 
ridders· gezeten op hun paarden op elkaar inrijden. Groots opgezet en Imponerend was ook 
10 maskerade waarbij de hoofdpersoon de grote mongool sa ge'ilel denaar Dhengi ~ Khan voor
stel ue. Toevallig, of misschien ook niet, vertollfde toen in Utrecht een groot circus. 
!: ; erdoor was het mogelijk een optocht samen t -~ stollen waarin kamelen en olifanten mee
li epen. Behalve overdag hoeft men deze optocht ook eenmaal I s nachts gehouden, bij het 
licht van talloze fakkels was dit een kleurrijk, fantastisch en onvergetelijk schou·,
'·pel. Hi erover nog narnijmerend, rijzen thans heel andere beelden op, Het gl ori eus her-

: :i~~~e 300 jarig b~staan van de Universiteit. 
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1 k zie weer de statige optocht van professoren, waaronder zeer veel bui-tenl andse in 
kleurige toga1 s, de afgevaardigden van de studentem•ereni gingen en g"zel schappen met 
hun vaandels, die zich onder het zware geluid van de Salvator,·-vanaf het universiteits-;
gebouw via de· Trans en f'.iusdarn naar de Domker·k begaf. 

Nog weer iets geheel anders. In het bestuur van de bond van hoger onder.ii jspersoneel 
k"llam men, gedachtig aan "de student van vandaag is de hoogleraar van morgen II op het idee 
om het U.S.C. (dat in de sociëteit recipieerde) te gaan fel iciforen. Volgens ons, ik zat 
t Gen ook in het bestuur, moest dit een stijlvol gebeuren ·;rorden. Hetgeen inhield, nog
maals vol gons ons, dat \118 ons in j aquet en gewapend met een "hoge zij je" moest en presen
teren. Toen wij echter In de stampvolle zaal arriveerden en door het rookgordijn, dat 
er hing, beenstaarden, bemerkten \IIC de enigen te zijn die op een dergelijke wi}ze waren 

uitgedost. Hetgeen een, al aardig op dreef zl;nde, student luidkeels deed uitroepen 
"allemachtig, 'wat zijn dat voor kerels?". Wij voelden ons danig opgelaten. Gelukkig 
hielp echter de rijkelijk geschonken champagne, ,1aarvan één van ons, een fervent ge
heJl onthouder, meende dat het limonade was en met vo11 e teugen dronk, ons spoedig over 
onze verl ~genhel d heen. Zodat wij bij ons vertrek de In mi duel eeuwse klederdracht ge
stoken voor het gebou'il staande stadsomroeper, door middel van een foei bewogen verge
zeld van bekkens] ag ·over het Janskerkhof u!t te gal men: "Burgers, boeren on buitenlui 
thans verlaat het bestuur van de bond van hoger onder111ij spersoneel het gebou11". 

Laat ik hier eindigen, echter niet zonder de wens uit te spr~ken, dat ofschoon 
het l ustri:m thans op andere wij ze gevierd wordt, cil t later bij U net zulke vreugdc
voll e herinneringen op zal roepen als dit thans bij mij het geval is geweest. Dat 
onze Universiteit met haar schone zinspreuk ftSol justltia il lustra nos" neg vele 
goede lustra zal mogen bel even. 

h.N. van Straten. 

EXCURSIE TECHNISCHE GESPREKKEN 

Donderdag 12 mei 1966 heeft Technische Gesprekken een bezoek gebracht aan KEMA 
N.V. te ,,rnhem en Philips Halfgeleiderindustrie te Nijmegen. 
hlet een gezelschap van 40 personen arriveerden wij per bus rond 9. 30 uur op het ter
rain van de KEMA, gehuisvest in een park van 20 ha., dat er op deze stralende lente-

dag prachtig uitzag. 
Ha een vriendelijke ontvangst . met een kopje koffie gaf een medewerker van de 

KEMA, de heer Wijcker, een uiteenzetting over het ontstaan van de KEMA en een op

somming van haar activiteiten. 
De KE!M is op9eri cht in 1927. Het oorspronkelijk~ doel \lias kauri ng van el eet roni scha 

materialen gebruikt in electriciteitscentrales. ffa 40 jaar is de KEM/1 4i.tgeg~oeid tot 
een i nstlt uut met diverse neven-organl sati es, dat zich bezig houdt op. velerlei terrei.n. 
ria deze uiteenzetting volgde een rondl ei ding langs de ui verse 1 aboratori a en i nstitu
ten, t.w. a) Hoogspanningslaboratorium, b) Hoogfrequent laboratorium. Hier worden 
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onder moer proeven genomen betreffende storing op tel evisî oontvangers Ll oor auto's en 
bromfietsen. c) Kortsluit-laboratorium. Door middel van ~on kortsluitgenerator wcirden 
hier bij v. hoogspanningsschakel aars en transformatoren getest op kortsluitvastheid. 
d) G.K.N. (Gemeenschappelijk Kernenergie Centrale Ned(lr]and), deze organisatie houdt 
zi .::1 bezig met speur11erk op het gebied van kernenergie-centrales. Ze bouwt op het ogen
bl Ik twee reaktors. 
1. Een kokend water reaktor voor de nieuw te bouwen centrale in Do~ewaard. Ze heeft 

.Jen vermogen van 50 mill i oen watt en komt in 1968 in bellrij f. Hut ontwerp is gekocht 
bij Genera] El eet ri c Company in Am8ri ka; 

2. Suspensie Reaktor: Deze is geheel onhiki<. el <l bij KEM/,. 
Een proto-type ervan wordt momenteel op het terrein van de KWh gebouwJ. 

Tenslotte werd bez1,cht S.E.r. (samenwerkende elektriciteitsproducenten). 
iedere eloctricitcits-centrale beschikt over een reserve-capaciteit om storingen op 

te vangen. Om deze reserve-capaciteit zo l Jag mogelijk te huuden besloot de S.E.r. t ot 
koppeling van alle centrales in Nederland. Valt een centrale uit, dan nemen een of 
meerdere centrales do electriciteitsvoorzieniny in het gest oorde gebied over. 
In (len moe?tkamor bij de KEii1i. kan men op een enorm paneel elko storing in Nederland 
waarnemen. Deze moetkamer coördineert bij ·het totstandkomen van een koppeling en kan 
zonodi y dwingend opti'eden. Vi, Zui d-l i mburg is Neder] and met het buitenland gekoppeld. 
Na een hartelijk dank~oord van onzo voorzitter namen ~e afscheid ~an de KEMA. In het 
Rijnhotel to Arnhem wachtte ons een hoerl ijkc koffiemaaltijd. Na deze verstorking togen 
wij naar Phil ips1 halfgeleiderindustrie te Nijr.iegen. 
Na ontvangst 1 oidde Ir. van 1'/ijnga::irden da excursie in, mot een pr~atje over de storm
achtige onhiikkeling van de ha1fgeleidorindustrio van Philips. Enkele cijfers: In 10 
jaar is het fabriek-complex te Nijmegen uitgebreid van 2000 t o~ 6000 m2 , de personee1 s
sterkte gestegen van 1500 tot 6500 en de produktio van 1 mill ioen transistoren en 30 
millioen di odes naar respectievelijk 250 e,1170 milli cen. Er werd een overzicht gege
ven van de ontwl kkel i ng van de diverse soorten transi sforen en diodes. Opm,3rkel ijk is, 
dat de produktie van transistoren nog niet goautomatiseerd is. De reden hiervan is, 
dat bepaal de half gel ei derstechni eken steeds achterha~l d wiorden, waardoor ontwikkeling 
van produkti e-machines niet. rendabel is. De produktï"e is dus eigenlijk handwerk, maar 
door deel !llechanisatie- is Philips in staat geweest de produktie per man-•uur op te voe
ren van 2 naar 70 transistoren. 

Hierna hield Ir. Nienhuis van het orhikkelingslaboratorium een voordracht met 
1 i chtbeel den over pl anare technieken, de M.D. S.T. en F. E. T. transistoren. Getoond 111erd 
o.m. hoe mem door middel van allerlei fotografische- diffusie- en etstechnieken in 
staat is om op een plaatje silicium van een paar mm2, oen computereenheid, bestaande 
uit 4 transistoren, aan te brengen. Hierna volgde een rondleiding door enkele afde-
1 ingen: 1) Chemisch-fysisch laboratorium; 2) Onhikkel ings laboratorium; 3) Fijn
~echani sc~e ddel i ng; 4) Produkti e. Hierna dankte onze voorzi Hel_' voor de 1 eerzame 
excursie en c:i genoten gastvrijheid. De zen had i :1mi ddel s da bus '!Oor 0:1s warm C1e
ho~den ••. Na een bezoek aan één van de volo t ûp-l ckalen, di & Nijmclren rijk is; 1ondon 
we de moiJd de terugtocht tG 22nvaard0r .• 

1? -· H, t/i jhui ,;, sec r. 
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V 2350 iiarkgroep: L1odische en Fysiologische Fysica. 
C •.• Kraan: 
IJking van nieuwe torsie apparatuur ter bepaling van de gl i jdingsmodul us van de 
intacte huid. · 

V 2353 werkgroep: Aanslagfuncties. 
H.P.C. van Heusden 
Or tische Mansl agfunctics van k11fk. 
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BEHEER- t~ LABORATORIUMillEDEDalNGEN. 

Binnenkort zal door de Unfversiteit weer een kosteloze E.H.B.O. cursus worden 
gcorganf seerd. 

Bel angsten enden worden uitgenodigd zich op te geven aan de beheerder. 

Interne verslagen (vervolg) ---------------- . ________ ... 

V 2355 Jerkgroep: ~recis!e-ijkingen. 
C. ·Versteeg. 
Metingen van bestralingssterkten io het zichtbare gebi ed van het spektrum. 

V 2357 Werkgroey: Optica, afd. ·VI ammen. 
J. G.,,. ·Kooyman. 
Het 111eten van het geleidingsvermogen en dlël ectrische constante van 
dioxaan-water-zoutzuur mengsels bij frequenties vàn 1-15 kHz. 

V 2358 'llerkgroep: Col hge 
J. Hei se. 
Onderzoek van een miniatuurspl ijtingskam1;1 r voor demonstratie-van Uraanspl ljting. 

V 2360 ~erkgroep: Bi ofysica 
rJ.F. Hillenaar 
folarisatie111etln9en van Fluorescentie] icht van pi91llenten. 

V 2364 Werk groep: K I... 
'll. Vel traan. 2 4 
1-ariteitsbepaling van twee niveaus In Mg. 

V 2367 Werkgroep: Optica, afd. Vla~men. 
i.. Hofstede. 
Verschillende ondarzoekl ogen in het kader van het el ectri sch H. F. Vl amonderzoek. 

V 2368 ~erkgroep: F.O.M. Tn 2. 
Sheath van een vlakke sonde In een plasma. 

V 2371 Werkgroep: KJ..: 
T.F.M. Bonsen. 27 
EI genschappen van ni vaaus van Al • 

V 2374- ~erkgroep: Natuurkunde-bij vak. 
A.J.J. Gherl ng. 
Een Transistorproef voor het bfivak praktikum natuurkunde. 
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PERSONEEL SVEREN I GING 

De filmavond op JonJerdag 28 april 1966, waarvan mijn vrouw wirel als ik geen 
spijt hebben Jeze bij gewoond te heboen, bracht Aij op hat idae U ue volgende sug
gestie voor te leggen, nog g~timulecrd foor het artikeltje "rersoneelsvereniging" 
van de heer 81 etterman. 

Ik heb namelijk aan de mogelijkheid gedacht een rubriekje te opanen waarin de 
medewerkers van het Fysisch laboratorium iets vertel_] en ~ver hun _hobbi es, waarvan 
blijkens de acl i vi teitan, ze3r vel en zijn. Deze rubriek dacht i_k in de vorm van 
een "I ntervi ew 11 te doen pi aatsen door één van de redactieleden, omdat oen oproep 
tot het zelf schrijven van een bijdrage 'ilell icht niet die resultaten zal opleveren 
die bij een intervie~ wèl te ver;11achten mr.g_en zijn. Niet iedereen immers zal en 
kan ever zijn liefhebberijen een vl at leesbaar artikeltje schrijven. Hobbyisten 
krijgt men gewoon! ijk al 1 een aan het woord als naar hun hobby gevraagd wo.rdt in een 
geînte;-esseerd gesprekje. Het zal voor andere medewerkers vermoede! ijk interessant 
zijn te weter: -.at er door •!ól1ega1 s buiten de ffdïenst-uren" in vrije tijd wordt 
gepresteerd iaarvan men anders gee~ weet he~ft. Hierdoor or.t~taat de mogelijkheid 
dat h0bhyî steil ( met dezelfde hcbby) el kaar van dienst kunnen zijn met het uitwi :.
so1 en van tips en gegevens over hun 1 i efhebberi j er.. Tevens wordt de basis tot 
een goede ondr::rl i nçe verstandhGU,ii ng bestendigd. 

Als voc,rbeel j zou ik •Rillen stellen Je fil ma vond waarop de p rodukten van vele 
vrije uren zwoeger. werden ~ietoond. De resultaten bleken op deze avond meerdere 
malen zeer goed te zijn en door de aanwezigen te worden gewaardeerd. ïleHlcht zijn 
ook vel en geïnteresseerd in het rince en doenn dat er aan de vertoning voi.lraf ging. 
Zo zijn er or :•3twi j fel d onJer.it:rp,in te vinden Jie door de 1 ezers op prijs zul i en 
worden gesteld en die een heel andere kijk op collegé!1S èn hun respectie·velijke 
hobbies zullen kunnen geven. Misschien is het op deze manier ook mr>gelijk lezers 
die géén hobby hebben te i nterasseren zich daaraan wèl te 'JIÎ j Jen. 

Voor de naam van een eventueel te plaatsen rubriek als bcvenomschreven, zou 
ik willen suggereren: "kennismaking met •... , "Kent U die? of nt~ijn hobby is1

• 

Natuur! ijk zijn er nog meerdere mogelijkheden Jie ongetwijfeld gereal i seèrd kun
nen worden. 

Hopende hiermede een positieve bijdrage te hebben geleverd voer Uw werk als 
redactie èn voor het bestuur der personeel sverenlgirig teken ik met vri enrlel ijke 
groeten, 

Zu i dam ( U. lll. } 

De redakt Ie s1 uit zich gaarne aan bij bovenomschreven voorstel. • 
~il t U ons melden welke hobby U heeft, hoe onthousi ast U er over bent en of U 
in aanmerking wenst te komen voor een pi aatsje in Fyl akra. 

Red. 
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In aansluiting op de wens voor een goede vakantie van de voorzitter van de 
Fyl~kra-redaktie wil ik U ook geluk t oewensen met het nemen van Uw vakantie-op-

namen. 
n1fas U niet van plan Uw toes'telletje-mee te nemen 71

· 

Ik zou het toch WFar doen, wie weet zijn er juist dit keer bij Uw opnamen een paar 
voltref,fers. Dan kunt U ook dit najaar meed.oen aan de FOTOT ENTilONSTELLING EN FOTO
EN DIAWEDSTRIJD 1956. 

Het onderwerp is vrij, dus mooier en gemakkelijker kan- het niet. ,8'ovendien 
heeft U dan meteen een paar 1 euke herinneringen a·an een heerlijke vakantiedag op 
een klein stukje 'tan onze aardbol. 
tlogmaal s veel su;ces gewenst ! 

l!Qnverwacht Is er soms een prachtig moment 
Heel even ki' ik en straks een mooie prent 
"Tjonge• zeggen we dan,nwat een kans" 
"Gewapend met een camera "werkelijk meer ·mans". 

E R E L I D M A A T S C H A P 

Op 17 mei 1966 kwam het bestuur van de Personeel sverenf ging bif een met de 

haer van Ben nek Öm en Dr. H.M. Ä. M. Wout er_s. 

Na een gezellig praatj e met koffi e en gebak werd aan de heer van Bennkom 
het erelidmaatschap ~an de personeelsvereniging aangeboden. Dit ges.chi ~dde 
door uitreiking vall een ,oorkonde en een medáille. Dr. Wouters wilde hierbij 
gaarne als bel angste1 lende tegemvoordi g zijn, hetgeen door ons all en zeer 

,op pri_j s werd gestel d. · 

Moge de heer van Bennekom nog vele gezonde jaren beschoren zijn, zodat 
. hij. nog aan vele evenementen van de personeel svcreni ging zal kunnen deel nemen, 

Het bestuur. 
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Nieuws van Elektronica (waar men nonaaal staand, doch oa deze tijd van het jaar 
---------------------- ook vaak liggend geijkt Is). 

- De kwartsklok: gangfout • 5.10-
10

, drift ca. -5.10-
12

/dag. 

- Er heerst een continue enorae radf ostori ng In het lab, die de iontr&l e v·an de 
kwartsklok vrf j wel een tl l usie maakt. &lil een Ieder In wl ens oagevf ng el Ik tronen 
rondstoeien eens letten op vonken, knetterende Tl buizen, slechte netstekers en 
antieke stcpcontacten, aitsgaders 1 osse zekeringen op het schakel bord 7 Hf nt voor 
technisch geschoolden en/of geTnteresseerden: het is een met 50 Hz ratelend on
regelmat I g signaal van ca. 30 kHz waarvan het spectrum zich tot 1m4Hz uftst rekt. 
IYe konden ' ■ nog n Iet op sporen. Helpt U 11ee 7 

- Het BAIM feullleton: onze baimoloog fs weer hersteld, de produktie en aflevering 
van (voorlopig 1 lnealre) elektr011eterkastje$, ontgassers en etisslestabil lsatoren 
vindt gestaag _V<>ortgang. 

- De heren Hoekcorrelattron van K5 proberen onze getranslstorlseerde spectru11stabl 
llsator. Bij zo'n 10-jarlg bestaan van uitgebreide b~fzenapparatuur begint de 
waarschijnlijkheid dat alles tegelijk goed werkt beneden het brulkbaarheldspercen

. tege te k0111en. 
Vandaar. 

- Een ni euw Sd-apparaat (wat niets ergers betekent dan 'tweede afgeleide' meter voor 
sonde-curves!) vol gans 11odul atl eprinci pe, werd geleverd aan Tn2. Het werkt aheer 
111ooler dan het vorige, dat van vervonaing moást leven. 

- Fysiologische Fys\.:a ~rijgt (of kreeg, dat han9t van de 11Fylakra" af) een witte 
rui sgenerator. nt voorzover het spectr1J11 van O tot 100 Hz 1 oopt. Oi e nul doet 
het hem, hij is daar gekomen door mtddel van frequentletransfoniatfe. 

- Optf ca-t n-de-kel der heeft al daar een fl I tsende bi oscoopproj actor. 01 na ·s Hz modu-
1 at l e daar 10 Hz slgnaler1 in te kunnen meten werd een noodzakelijkerwijs vrfj tn-
9ewl kkel d mach I en gebouwd. 

6.J.K. 


