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F Y L ~ K R A 

MEOEDELI NGENURGMN VOOR HET FYSISCH u\BCR11 TORI U.-

11.J~ Jaargang no. 6 sept amber 19o6 

kedakt ie Prof. Jr. J. 13. Thomas. voorzi Her. 
Jrs . 11.J. Borgers, ~iej. r1.E. Gruotenboer, Or. ÎJ . Hollander, 
11tJj . 1.,.., iw . kutten, 11 .J. Schimmel. Urs. C. ,11. ~choonheim, ö. van Z1Jl 

n E Z E ~ 

Je kunt ineens iets zien waardoor een situatie volkomen verandart. Dat is b11voor
beeld zo met de briesende paarden van de fontein b11 het stadhuis van Florence. 
', eusvleugels open, bek open, verstard in een sprong naar voren. Zoiets 9ri1Pt je 
ergens. Het is allemaal zo echt, dat je onwillekeurig wat opZ1J gaat staan, om de 
paardan vrij boan te geven. 

Een uwer redaktieleden stond, getroffen door de spanning, di e uit de beeldengroep 
naar voren k11.::m, adndachtig en onder de indruk, die krachtige paarden in zich op te 
nemen. 

fot pi otsel ing een duif op du kop van een van de paarden ging zitten, vlak boven 
de gapende bek, zich omdraaide, en met z1,n staartveren precies in de opengesperde 
neusgaten kriebelde. En toen was het ineens duidelijk: ze briesen niet, ze niez-en. 
Volkomen andere situatie. 

Zo ook nu. Oe vakantie kan je visie op allerlei 001standigheden veranderd hebben. 
Je ziet er weer wat nieuws in, en dat stimuleert. En dat heeft een mens nodig, want 
hot is niet genoeg all een 11aar uitgerust te ztjn na ean vakantie. :~e hopen, dat u 
allemaal - in overdrathteltjke zin - in uw vakantie geniesd heeft. Proost ! 

De Redakti e. 
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P E R S O N A L l ~ 

Bl~de_gebeurtenissen 

6 j t.: 1 i 1966: 
Johan Frederik Coen raad zoon van 
de heer en mevrouw Schl imme-Kloeten 

2(1 ju 1 i 196 6: 
11ia1 i:us J ohannus zoon van 
de heer en mevrouw Brands-van Es 

2 3 j u l i 1 966 : 
Jolirr zoon van 
de neer en mevrouw Hoogenboom-v.d. Hcff 

Ver] ovi ng 

10 «aptember 1966. 

25 juli 1966: 
Coen Adrianus zoon van 
do heer en mevrouw hCkers-Duindam 

17 augustus 1966: 
Barbara t1ari a docht er van 
de heer en mevrouw Aarnink-Duyn 

3 september 1966: 
Robert zoon van 
do heer en mevrouw Buys-Hoenson 

lfojuffrouw :,.G.1,1. Ve~drik (Trans. } r>.:t di1 heer R. van Ruysen. 

~~::,]~~~ 
27 mei 1966. 
Mejuffrouw R. van luyn (h.U.) r.wt Je heer J. v.d. Linuen. 

1 september 1966: 
Drs. ü. 8~njakovit (KJ...J met moj 11ffrouw 8. Groen. 

17 september 1966: 
fficjuffrouw C.J. Kecter (Did.) met do hcar B. Vaandrager. 

Nieuwe Staf- ~n Personeeisieden 
-------------------------------
Per 15 augustus 1966: 
Prof. Dr. H. Lindeman als vfsiting professor bij de l(er.nfysfca. 
tfovrouw S.m.J. van Rljn-K! uit als schoonmaakster in het hdnsitoriu111. 

Per 25 augustus 1966: 
Ue heer G.d. Crielaard als electronicus bi) da werkgroei> tis-11 
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Per 1 september 1966 : 
Ue heren G.F. Gast en C.J. Vernooy al s leerlinginstrumentmaker in de U.~. 

Per 1 oktober 1966: 
Do ho~r J. Rol als technisch assistent blj de 11erk9roep itiedische/Fysiol ogische Fysica. 
Dr. P. UI 1 ersma als wetenschappelijk medewerker bij de werkgroep Vaste Stof. 
1 r. "· V.irmcer al s wetenschappelijk medawerkor bij de Tandem Van de Graaft generator. 

Vertrokken Staf- en Personeelsl eden 

Per 15 j u 1 i 1966 . 
De heer T.E. d1.,rnaud als technisch assistent biJ de werkgroep ~s-11 . 

Per 22 augllstus 1966: 
De heer P.J.~. Thom.ior als k~ndi daat-assistent op het prop. prakt. 

Per 1 oktober 1966: 
De heer C.D.J. v.d. Korput als rijksa, btenaar D bij de H.D. 

ria-kandi Jat en 

F .J. van L ooy 
R.;.. !,1. van Lopik 
P.8.J. van Elswijk 
H. Boogendoorn 
D. de B.ier 
H. Bouwers 
G. Bou110rs 
11. H. Diemer 
J. G. Lommen 
J .J. Ren es 
F. Hoynç 

Doet oraal axalll ens 

26 september 1966 
10 oktober 1966 
14 november 1966 
12 d.icembe r 1966 

Van der ,forffp l ei n 9 
Schoolstraat 14 
Tolsteegsingel 24 
di)l evol dstraat 11 
Jan van Galenstraat 67 
Oud111ikerdwarsstraat 120 
1 na Boudi er Bakker! aan 21 
Parklaan 43, Bilthoven 
Catharijnesingel 4 bis 
Herenstraat 4 a 
Bemuurde Woerd U.Z. 7 

16 januari 1967 
13 februari 1967 
13 maart 1967 
1U apri 1 1967 

o.1. v. Drs. H.m.J. Kindardljk 
o.1 .v. Drs. P.J. Bel wijn 
o. 1. v. Dr. R. L . Krans 
o.l.v. Gr. R.L. Krans 
o.l.v. Dr. R.L. Krans 
o. 1. v. Or. ./. de Gr~aff 
o.l.v. Prof.Dr. M.,\. Bouman 
o.1 • v. Prof. llr. C.i.1 . !lraams 
o.l.v. Drs. J. van \:/i 11 i 9,3n 
o.l.v. Or. P.J. Brussaard 
o.l.v. Dr. H.A. DiJkeman 

8 mei 1967 
12 juni 1967 
1 U j ui i 1967 
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Promoties 

12 september 19b6, 16.00 uur: 
F.C. Ernó op e~n proefschrift gotiteld. 
n I nvest i gat i ons of nucl oar l ovel s in 
Prcmotor: Prof.Or. P.~. Endt. 
De prom otie geschiedde cum laude. 

2b september 1966, 16.0ü uur: 

36 38 
;\Rand ;,R.n 

H.P. Hooymayers op een proefschrift getiteld: 
nuu linching of excited alkali atoms and hydroxyl radicals and related effects in 
fl ames n. 

Prrmotor: Prof.Or. C. Th.J. Mlkemade. 

Mutaties 

Por 1 juli 1966 keerde de heer H.i,i. van Rijn (boekh.) terug uit militaire dienst. 
Do neren J. Steenbrink en E.J. Deen verlieten resp. per 27 augustus en 26 september 
H.- : de ti .11. wegens opkomst vC:or eerste oefening. 

Pbl' 12 september 1966 verliet de hoer F. C. Erné het 1 aborat ori um wagens vertrek naar 
Gen) ve. Zijn adres luidt: 

c/o Centra Européen pour la Recherche ~ucléaire (C.E.R.N.) 
Division I.S.R. 
6en~ve 23, Suisse. 

Per 19 juli' 1966 : 

Eer, hall ander; een pijp en tlen vlam 
"11 011t t o the States11 µor Statenàam; 
on '.-J 1J1ens- ï s nu maar, 
d& t hij vour een taar 
hei iands v1am laat branden bij Uncl e Sam. 

-. -

Nieui:1 adres: 
p/a Prof. n.P. Broida 

University of California 
ûept. of Physics 
Santa Barbara, S.d., Cal. 9310fr 
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Diversen 

Per 1 saptember 1966 werd de heer J.h. Paulus gepensi oneerd. 
Ter gei"egenheid hiervan baad de Personoelsveroniging hem een herinnaringsgeschenk 
aan waarvoor de heer Paulus hart el Ijk dank zogt. · 

De hc,er T.L d'.;rnaud dankt de Perscne~lsvereniging voc,r het bc.ekw8rk dat hij bij zijn 
afscheid ontving. 

De heer A.C. Steke 1 enburg dankt de Personeel svereni ging mede namens Zijn echt gonote 
voor het geschenk dat zu mochten cntvangen t er g~egenheid van hun 25-jarig huwelijks 
feest cp 27 augustus 1966. 

De heer ~n mevrou1, Biivaot-Rebe1 , de heer en mevrou111 Brands-van Es, de hoer en mevrouw 
Uuys-Ho~nson an de heer en movrou~ l'louterse-do Haas danken de Personeelsvereniging 
•!oor de geschenken ui 6 Zij ter gelegenheid van de gebo1.rte var. hun zoGn of dc.chter 
hebben ontvangen 

])c heer en mevrouw van der Linden-van Luyn en de heer en mevrouw Ni cnhui s-Bi tter 
danken de Per::uneésvereni ging voor het geschtrnk dat Zij ter gelegenheid van hun · 
hu~rnl ijk iicbbo:i ontvangon. 

Uc heer,,, ierhaar oehaaldt'l het diploma 11 Bemet e111 praktisch instrumentilaken. 

ï 9 september 
13 oktober 
27 okt ober 

V O O R L O P i G P -H O G R ,.. M M A s2 
• 

Installatievergadering. 
Re:üni"~- excLW6Î C naar rarijS. 2 
Borrel voor hocgl erar~n, wetenschappel.ljk:J staf en S -1 aden. 

Verde"r bc.:daan ei' p 1 annen voor èen voetbaltoernooi (waarschijnlijk eind september) 
~neen 2-daagse excursie in november. Hierover vc:sc~ijnen no? nadere mo~edel ingen. 

Mogen w~ U dan nog attenderen cp de mogelijkheid iedere dinsdag U1J1 S -lunch te 
gebruiken? (Vanaf 1-3.01.1 uur in de kleine collegezaal). 

da abactis 
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VERSL11G s2 - EXCURSIE Ni,1,R P 11RiJS • 

Up 21 mei vertrukkon WiJ met ean groep van 28 studenten onder 1 ei ding van Prof. 
Sr. H. G. van Bueren en ZiJn echtgcnc.,te, naar Parijs. 

Zaterdagavond en zondag kraeq e~n ieder ruimschoots Je gelegenheid om een indruk 
w.n de stad te krijgen. 

Maandag bilgon het wetenschappelijk doel van de excursie. 
Bezoeken werden yebracht aan ua sterre·.iacht te i,ieudon, het lnstitut Français du 

frJi d I ndustri el, de Shcl 1 Français1.: , het atoomcentrum t e Sacl ay en di3 Parijse afde-
1 iny van de firma 8ull G.E. ( r (:)kenmachines). BiJZOnder interessant was ook hot be
zeek aan het NATO- gebouw te i'arijs en hot militair hoofdkwartier SH~!-'E te 
R:cqancourt. 

Eveneens buit cm het wet ::mschappelijk vlak lag d& excursie naar S~vres, waar WIJ 
stap voor stap konden vol gen h(;C het baroomde Sèvres-porselein vervaardi gd wordt. 

Verder zagen ·10 oen doel v:in de ni euwe Faculté des Sci oncos te Orsay. !~et een 
r..: ntal studenten van deze facu1t '3it brachten w,J een gezellige en informatieve avood 
•. or. 

Zat erdag 28 raei wcird de L1ru gt ocht aanvaard, en kontlen we terugzien op een 
excursi e, dl o zeer gosla~gd was, ni et in het minst dcor de b~zonder prettige ont
vnngst die ons overal ten doel viel. 

auitenlandse_gast: 

1 n de werkgroep kernfysica zal dit jaar meegel'lerkt 111orden door Prof. Dr. H. L i ndeman 
van het Tochnion ln Haifa. 

Utrecht is voor Prof. L i ndeman geen onbekende stad, want hij studoerde er natuur
kunde en promoveerde in 1g33 bi j Prof.Or. L.S. Ornstein. Daarna was hfj natuurkunde
] eraar in Utrecht. waarbij hij, samen met G. H. Frederik, een veel gebruikt leerboek 
$Chr..:ef voor de natuurkunde op do mi ddelbaro school. 1 n de oorl 09 dook hij onder 
en hij emi greorde kort na 1945 naar Israël , waar hij de afdeling van het T echnf on 
tot bloei hielp brengen. 

De titel van zijn proefschrift: "Botsingen van electronen met wab rstofatoman" an 
zijn huidige belangstelling voor botsingen van protonen met chloorkernen, verraden 
dat hij een uitstekend biljarter is. Wij wensen hem hier een prettige en nuttige 
tl j d t oo. 

P. M. Endt. 

- 134-

rnTOTENTOONSTRLI NG en FOTO- en Dl i.JEDSTRtJD 1966. 

Het 1 igt in de bedoeling van het bestuur van do personeelsvereniging om van 7 
nevember tot 12 november de jaarlljkse f ot otentoonstelling en -wr3dstr11d te houden. 

Op vrljdag 11 november zal er dan een dia-avond zijn in de kleine collegezaal van 
het Fysisch Laboratorium, waaraan ook een wedstrijd verbonden is. 

.lat de f ot owedstrijd betreft: de f ot o1s moet en aan de volgende eisen voldoen: 

1 . Onderwerp vr!J 
2. Formaat TI x 18 
3. ~antal onbeperkt 

Voor de fot ot ent oonst elling is elk formaat welkom. 

Voor de wedstrijd dia1s gel dt 

1. Onderwerp vrlj 
2. Aantal maxi maal 3 dia's 

De dia's di e voor de wedstriJd worden ingezonden, moeten door de inzenders zelf 
worden uitgezocht. 

Fob;ls en dia1s muet en uiterlijk 6 november in ons bezit zljn. Voor het Fysisch 
Lab orat orium kunt U ze inl everen bij de heer H.J. Jasperse; Universiteitswerkplaats: 
b~ ue heer A.J. Schimmel; Transitorium: blj de heer 8. van Zijl. 

\liJ rekenen op Uw al1 er medewerking. 
Veel succes ! 

EXCURSIE K.N.tu.l. 

Op vri-jdag 16 en op 111oensdag 21 september j.l. hebben de 1 eden van de personeel s
verenl ging een bezoek gebracht aan het K. N.f:l. 1. Het 111as interessant om de apparatuur 

te bekijken en om eens ta zien hoeveel mensen er In tou~ zijn om een weersverwachting 

te produceren. 
\lli j wensen de medewerkers van het K. N.hl. l. toe dat zij vele goede weersvoor• 

spe1l in gen zullen kunnen doen •. 

- 1 -



- 85 -

B U I T E N L A N D S E V E R B L W V E ~ 

Brief van een reiziger in de U.S.A. 

Op grond van Je bevoegdheid miJ verleend en gelet op het besluit van de Fylakra
redaktie (d.J. 11-7-166, 10c jg. nü. 5, p. 1) heb ik mij aan 1t schrijven gezet en 
tra1.,ht enige nog verse indrukken' aan U mede te del en. Een goede raad voor het geval, 
dat U, lezer, ooit besluit per boot naar de U.S.H. te gaan, zoals wij deden. Leg dan 
vo.iraf een plechtige dieet-gel ofte af, of vermager van 'te voren ca. 15 pond. Niets 
dan lot overigens voor onze H.;'.;.l.: g1.>ed schip, beste service en veel vertier. \Ve 
YI L'~ nden o.m. een talentsh:iw van de bemanning bij (zeor originele bijdragen) en een 
v~n de passagiers. Schrijver Jezes heeft zich aan dit 1 aatst genoemde festijn maar 
niet ge111aagJ. 

"e arriveerden na can rustige oversteek ca. 2 uur te vroeg in New York. Da nieuwe 
orug over de "Narr,J\1/S" da Varrezano (span-} bridge (enige voeten langer dan de 
GJden Gate Bridge, t oeval ?) was fraai geïllumineerd en de verlichte huizen en 
w~lkenkrabbers boden een imponerende aanblik. Gelukkig kwam de zon nog net op tijd om 
het vr1Jhei dsbeel d, ZiJ het van grote afstand, te vcreeuwi gen. 11e zouden niet naar 
Holland durven t aruykeren 21.mder foto van deze fakkel dragende dame ( Een geschenk 
van het Franse vvlk aan de U.S.;..; tijden veranderen). 

De I mmi grati on en llouane ambtenaren werkten vlot en soepel. De koffer-visitatie 
l ev~rde geen opnieuw inpakken op. Zelfs een present Edammer kaasje (in fabrieksver
pa~ki n;i ;:iel i swaar) passeerde zonder moe(te. Zo stonden we dan I s morgens om even 
9 uur op Manhattan b~ een temperatuur, dia uedenkol~ka hoogten bereikte. 

r1lanhattan hebben we lopend verkend. ~l s wandel aar vordor je sneller dan als 
automobilist, bovendien heu je geen parkuerproblcem (wat zou U denken van ~ 1 ,50 h 2 
per uur parkeren ?). ;/a logeerden in een hotel dichtbij de V.H.-i:iolkenkrabber. We 
zaten op Je hoogste verdiepin;i zonder air-conditioning. Gelukkig uleek onze Hollandse 
aan:.il ik vel doendu vo.)r een uren durende regenbui, na 6 weken droogte, waarvan één 
week hittegolf. Ik heb in Nederland wol eens gedacht, dat air-conditioning een 
ty,isch Amerikaans wealde snufje was, maar ik moet nu eerlljk zeggen dat we na onze 
ervaring in New York steeds onderweg gckoken hebben naar hotels en motels mét. 

Ondanks het feit dat we 11:el onder de Indruk waren van ~all Street, Fifth Ave, 
Broadway, Madison· Ave e.d., en van de Skyskrapers die Manhattan zo1n typische 
"Skyline 0 geven, waren we toch blij, toen we na enig udringwerkn in de Greyhound 
zaten, rl chti ng Buffal o ( N. Y. ). 

Dit dringwerk vereist nadere toelichting: Het trof voor ons ongelukkig dat 
toen we in New York aankwa•en, er uitgerekend een staking was van een groot ge
doclte· van het Amerikaanse vl ieçtuig pe·rsonl:lel. Ik weet nlet of het de meccano's 
of Je vliegers waren, maar Je vliegtuigen kwamen niet van de grond. We hebben het 
niet precies bijgehouden, maar we geloven, dat da jongens het ca. 50 dagen uitge
hoi.:den hebtien. Gevolg was, dat iedereen op bus en trein aangewezen was. (Sl uwerd. 
gi •gen met Canadese maatschappij en van tlew York naar Vancouver bij v. en daarna met 

1 
) 
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de bus verder). Vooral Greyhound bleek sterk favoriet. lange rijen zenu\:lachtige 
"11 eden mot enorme aantal 1 en kleine koffers verdrongen zich voor de bussen. IAen had 

mij verteld, dat Amerikanen, rustig en grdfsclplinoerd, voor alles en nog wat, In 
de rij gaan staan en op hun beurt wachten ( Dit geldt o, m. voor restaurants, e.d. , 
zoals we later herha;:l de mal en constateerden). Bij de bussen ging dlt niet op, 
mi sschl en de Invloed van vl iegtul g-mf nnaars 7 Wie de sterkste all eb ogen had, zat 
het eerst in de bus. Het is trouwens altijd tekenend, als het begrip ndringenq In 
een taal voorkomt. Toch blijft de mogelijkheid bestaan, dat het enorme gedrang en 
geël 1 eboog meer eer\ kwestie van zenuwen, dan van onbeleefdheid was. Hoe het ook zij, 
we '!:laren blij veilig en wel, met koffers en al, in de Greyhound te zitten. Niets 
dan lof voor de Greyhound (mag men in Fyl akra reel ame maken 7) ( Vraagt eon redakt ie
lid dat 7 Rèd. ). Het is een 1 ust in die bussen met hun prima stoel en (iets voor dag
slapers), doeltreffende air-conditioning, en uitstekende chauffeurs, te reizen. Een 
gemiddelde van 60 à 65 mijl per uur op de grote weg is echt wel om op te schieten, 
We hebben het niet betreurd deze manier van reizen te kiezen. Je ziet veol, stopt 
steeds om de ca. 3 uur om te eten, etc. en wordt in elke plaats in de directe om
geving van hotels, restaurants, e.d. afgezet. Ondanks de grote drukte, hebben we 
het maar één keer meegemaakt, dat de bus ni et op tijd aankwam ! 

Een opmerking moet me eerst nog van het hart, alvorens verder te gaan: Na 
New York en andere grote steden In de U.S.A. bezocht te hebben, snap Ik steeds 
minder van het nut van Singel demping in Utrecht. Als je zl et hoe men kans ziet de 
breedste straten In not ime op te stoppen met auto, zeg je bij jezelf, geef mij het 
Oude Gracht verkeer maar, éán baan, wel zo overzichtelijk. 

Niet-ingewijden vragen zich nu af, wat zoekt een tourist in Buffalo 7 Hoewel 
van oudsher een groot bewonderaar van Buffal o Bill ( dl e niets met deze plaats te 
maken heeft) was mijn bedeel i ng met dit bezoek de NI agara ral l s te gaan zl en. 

Tj. H. 

('ltordt vervol gd, i ndl en niet anders beschf kt ). 
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Promoties 1 • 

ln!orview: 

A L W E E R A L C H E M I E 7 

Vele lezers zullen zich nog herinnoren het verslag in de Fylakra van mei 1965 van 
hut interview, dat WiJ toentertlJd n.a.v. Zijn promotie mochten hebben met Dr. l'.JJ1. 
Smulders. De jonge doctor onthulde ons bij die gelegenheid, wellicht o.i.v. de niet
alledaagse vorm van het onderhoud, enige wereldschokkende geheimen betreffende de 
mo'ieven van het verrichte onderzoek. 

Bij de promotie van G. van Middelkoop op 4 april 1966 ontdekte de redaktie direct 
en:9e parallellen tussen het werk van de beide doctores. Beide dissertaties handelden 
ovJr "Capiure reactions", beide keren was I rof. Endt de promotor, beide keren werd 
hot onderzoek in F.O.n1.-verband verricht. Redenen ta over om ook de heer van Midtfol
kc.0p op de geijkte Wijze (voor yeinteresseerden: zie genoemde Fylakra) te interviewen. 

Wij 1 aten U hi or weer oni ge vragen en antwoorden horen. 

\1,;: Dr. Smul dors heeft ons destijds openharti ,J onth"ul d, dat Zijn onderzoek niets anders 
dan een moderne vorm van alchemie betrof. 
1 s ook U11 onderzoek oen bepaal de vorm van alchemie ï 

Hi_i: Lle hogere geleerden zijn hèt or niet ·over eens; ik, voor mljzelf, ben geneigd Uw 
- vraag bevestigend te beantwoorden. 
Wij: Er klinkt in Uw anhoord een zekere aarzeling door, die wlJ destijds b,1 Or. Smuluers 

misten. ~at is daarvan de oorzaak '? 
.!!ll.· fiiijn collega heeft voor Z1Jn kandidaats de keuzeri cht i ng neu geval gd; ik durfde 

niet verder ~an "d" ta gaan, omdat ik destuds, woonachtig in Limburg, reeds de 
s lui ti ng van dû Staatsmijnen voorzag. 

!Jij: De heer Smulders vortoldo ons, dat hij Z1Jn grote schietvaardigheid mede te danken 
- hád áan het beoefenen van het knikkerspel en aan oefeningen met de katapult. 

Hebt U zich ook vooraf getraind in hot schieten? 
_!t, · 8ij ons vak komt het m.i. vooral aan op een goed samenspel tussen schieten en 

vangen. Daarom heb ik mij van jongs af aan op handbal toogel egd ! 
!.._: .~aarom is de keuze van de door U onderzochte kernen anders uitgevallen dan bij 

Dr. Smul ders ? 
_!!;,· 1ilj, alchemisten (let er op, dat de jonge doctor nu alle aarzeling laat varen, 

Red.). wi Il en goud m2ken. Het 1 eek mij daarom verstandi :;i i i?ts verder in het 
periodiek systeem op te klimmen. Aansluitend op de elementen van mijn collega 
koos ik daarom phosphor, zwavel en chl oor-K. 

- 10 -

~ P.S.: Zelf had ik mij tot )' . S. will en beperken; op aanraden van mijn vrouw heb 
ik chloor toegevoegu. 

11 
1 

- 88 -

.!!ii_: Or. Smulders verwacht veel van de tandem van de Graaff-yeneratGr. Kunt U deze 
verviachti ng dol en 7 

.!!!l_. lil i sschi en mot de generator zelf wel. Toch vind ik het een bezwaar, dat z o1 n groot 
instrument teveel aandacht trekt. Een alchemist wil liever in het geheim werken. 

!ill.: Is dat de reden, waarom U Uw onderzoek niet op het Fysisch Laboratorium hebt ver
richt ? 

J!iL: Ja, inderdaad. Onderzoekingen, zoals ik heb gedaan, behoeven niet in laboratoria 
verricht te worden; je hebt al voldoende aan petten. 

J!.!L: Schuwt U dan do publiciteit niet, die wiJ aan Uw onderzoek gaan 9even ? 

Geschrokken keek de jonge doctor ons aan. Ook zijn experimenten (in petten) waren 
niet langer 9ehoi11. 1-1ngsti g vluchtte hlj weg; waarheen ? ••.•. 

Volgens goed ingelichto kringen naar Canada, waar hij ingaande januari 1967 zijn 
experiment en hoopt voort to ietton. Zal hij in "The Far \iest" goud vi ndon 7 Veel succes, 
Dr. Van ffiiddelkoop ! 

11 

PRO I OTIES IN MEI Ei JU~ I 1966 

BiJ vier promoties, die in mei en juni plaatsvonden, trad frof.Dr. IU;. Bouman 
als promotor op. Op 2 mei promoveerde de heer P.L. Latour op een proefschrift ge
titeld: Cortical control of eye movemonts. Tweede in de rij was Ir. R. Plomp met als 
ondorviorp: Expcrimcnts on tone percopticn; do promotie vond pla2ts c,p 2 juni. Ir. Il 
de Hertog promoveerde op 13 juni met als dissertatie: Responses of striated muscle 
fibers in vivo. De heer -H. Schneidor sloot de rij op 22 juni; Zijn proefschrift was 

getiteld. Physical aspeds of artificial heart stimulation. 
Zowel ür. Latour als Dr. Schneider hebben aan de Utrechtse Universiteit natuur

kunde gestudeerd. Thans is Dr. Latour verbonden aan het Instituut voor Zintuigfysi 1.
l ogic to Soesterberg, terwijl Dr. Schneider ierkzaam is op het i,cauemisch Ziokonhuis. 
8eiden hebben hun promoti e-onderzoek in hun huidige werkkring verricht. 

De andere genoemde doctores stuJeerden in Delft; de banJ mut het Fysisch Labora
torium werd bij beide promoties ve:rpersoonlljkt door de promotor rrof.Dr. M.t1. Bouman. 
Dr. f lomp ia sinds 1 januari plaatsvervangend directeur van het Instituut voor 

Zintuigfysiologie to Soesterberg, terwijl Dr. den Hertog verbonden is aan het Medisch
Fysisch Instituut T.N.O. te Utrecht. 

- 11 ~ 
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NEW ~iALKE R CITY U~_IVERS.ITY 

Dat de promotie van Utrecht tot "New 'walker City" een stimulans is geweest voor 
de promovendi fysici in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan de rljks
uni versi teit te Utrecht is voer de statistisch medewerker van de Fyl akra-redakti e 
za:;der meer duidelijk. Oric promd i os van fysi ei binnen een week is ·toch zeker gJen · 
alhdaagsc zaak. Of do bet:-okken fysici do mening van onze statisticus zullen onder
s:hrijven, is een oper. vr.::ig. Uc redaktie hoopt in elk geval van harte, dat de door 
hAr beh:ialde yraad minder vergankelijk zal zun dan de luister, dio Jimmy "alker om-
r; r.gde. 

Fysische hoogtepunten tijdens het corpsl ustrum waren dan: 
1. op maand:ig 4 juli ~e prornoti G van J.C. van der Leur. op een proefschrift getiteld: 

Ul travi ol et erytheem; een studie vcJn Ji ffusi eproccssen in de mens el ljke huid. 
Promotor was Prof.Or. Ir. J.J. Oe·,ier van 1for Gon. 

Hoewel Je heer Van 0er Leun re~ds jaren v8rbonden is aan de kliniek voor 
hui dzi ekton v:in het n cauem is ch Zi ekonhu is is h1J voor vel en onzer geen onbekonde. 
Hij is de eerste fysicus in ffo,Jcrland, die zich systematisch heeft beziggehouden 
met het fysisch onderzoek \'an da menselijke huiJ; een onderwerp, élàt op het ogen
blik zeer in da belangstelling der fysici me~ici staat. Het bestaan van twee 
tegenstr,Jdi ge-theorieën betraffondo bet ontslaan van het ultraviolet erytheem 
is de b:isis ge\1/f!est vcor het verrit;ht e underzoek. De niet1we wegen, die met dit 
onde~zcek zijn ontslotan, kunnen van b~ang ztjn_voor de medische kliniek en de 
pathologie. 

2. op wbensday 6 juli de pramobc van C.H. :leysenfeld op een proefschrift getitelrl: 
Yield, energy and angular distributions of sputtered atoms. 
Prcffiotur was Prof.Or. J.n. Smit. 

Het proefschrift heschriJft de kathodeverstui ving, het uitwerpen van neutrale 
atomen uit het oppervlak -,::in een vaste stof als gevolg van een bombardement van 
i enen. ifon ~eb ruikt het versch,Jnsel biJvoorbeel d om een dunne 1 aag van· aen metaal 
ergens up aan te bi"engon, spoc; ::id ,,anneer dat metaal mceil iJk te vcrdamµen is. 
Dunne 1 .igen "::in vars t oven meta 1 en, half gel ei ders en is ol atDren ·•orden gebruikt 
voor het maken· l'an elektronische schakel ingcn, die dan klein en licht Zljn. Als 
hinderlijk verschijnsel kan kathooeverstui ving bijvoorbeeld optreden biJ aard-
satel l ietcn, die door ionen afkomstig van de zon wor<len getroffen. Het onderzoek 
van de heer 'ileysenfel d ri chttc zich vooral op een· nadere bestuderinç van het 
uittroedmechanisme, gekenmerkt door de verstuivingsopbrengst, de gemiddelde 
energie van de verst~ven at.men en de hoekverdeling van deze grootheden. 

3. op donderdag 7 juli de promoti c van P.J. Th. Zecgors op een proefschrift getiteld: 

12 -

Recombination of radicals and related effects in flames. 
Promotor was Prof.Dr. C. Th.J. ~lkemadc. 

De heer Zeegers heeft bij z~n onderzoek speciaal de naverbranding in vlammen 
bestudeerd. Deze naverbranding berust i.h.a. op radicaal -r~acties, d.~.L. 

- gu -
reacties tussen energi e-r1Jke brokstukken van mcl ecu! en , die biJ kamertomper:ituur niet 
stabiel Z1Jn. tJanneer deze radicalen zich samenvoegen tot een stabiel mol ecuul komt er 
veel energi e vrlJ, di e aanvankelijk geheel of gedeelte] 1Jk worJt opgeslagen in é6n enkol 
deeltje. Deze emirgie kan zich door botsingen verdelen over een groot aantal vlamdeel
tj es. Door de experimenten van de heer Zeegers is een beter inzicht verkregen in de 
wiJze, waarop deze reacties verlopen. Ook is door hem onderzocht \ n welke mate deze 
reacties aanleiding geven tot een ~xtra lichteffect in Je vlam {z.g. chemiluminescen
t ia ). 

1 V 

U T R E C H T - N IJ M E G E N v. v. 

Veel medewerkers van ons laboratorium voelden zich direct betrokken bij twee pro
ainti os, die deze zomer aan de R.K. Universiteit te Nijmegen plaatsvonden. Op 30 juni 
promoveerde de heer C. Huiszoon op een proefschrift getiteld: Hiyh resolution mil1i
meterwave spectroscopy, De dag daarop ~erd aan de haèr B.Th. Berendts de doctorsbul 
uitgereikt, voor zijn dissertatie fl[valuation of molecular quadrupole momen-ts from 
broadenlng of microwave spectral llnes.• Bij beide promoties was Prof.Dr. A. Dyrnanus 

di promotor. 
Promotor en promovendi waren voor vel en onzer geen onbekenden. f·rof. Dymanus pro

moveerde zelf in Utrecht op een proefschrl ft over ml crogol ven spectroacopi s op 10 
maart 1958. Dr. Berendt s verwierf zich vooral bekendheid, doordat hl j enkel a jaren de 
scepter zwaaide over de afdeling vacuumfysica van ons laboratorium. Dr. Huiszoon stu
Lleerde te Utrecht en ging vrij spoedig na zijn doctoraal examen naar Nijmegen. 

Het onderzoek van Prof. Dymanus vormde tevens de basis voor een andere promotie, 
wa::ir Nijmegen en Utrecht el kan der vonden. Op maandag 31 januari promoveerde aan tie 
Utrechtse Universiteit de heer H.A. Oijkerman op een proefschrift getiteld: "Power 
saturation of micro.:ave absorption l ines.n fromotorcs waren Prof.Or. A. Dymanus en 
i-rof.Dr. C. Th.J. iilkernade. Gezien het feit, dat zowel trof. Alkemade als Dr. Dijker
man aan ons laboratorium verbonuen is, 1 ijkt het ons overbodig hen nog nader bij U 
te introduceren. 

A.J.B. 

- 13 -
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Ti. l' T C E DELFT 

Op vr:jdagavond 2 september ging een deel van dG leden van Ge personeelsvereniging 
naai de Taptoe Delft. Om 19.15 uur stond de bus voor het Fysisch Laboratorium tot ver
tre' gereed. ïle moesten nog even wachten op een paar leden, die vergeten hadden op de 
klok to kijken. Ze kwamcrn er gelukkig aan en om half acht vertrok de bus naar het rui 1~ 
zev~nhonuerdjarige Delft. 

J~ft is een zeer levendige stad; er worden veel initiatieven genomen: er z~n bo
l an,;rijke industrieën gevestigd en een moderne hogeschool van ons land vindt men hi or. 
t.laëJr uaarvcor gingen \lle nu niet naar Delft, ·;1e zouden het 11kleurige schvuwspeln aan
sch uwen, "de Taptoe": · 

]verdag had~en we een beetje benauwd n:iar de wol ken lucht gekeken, maar het was 
1s vonds heerlijk weer. Oaardoor genohrn Wil duubei van dit fantastische kleurenspel: 
muz:Jk en exercitie. Re war8n met 5u petsoncn l;)n hadJen een prachtige zitplaats, net 
tey~,wver de steil opr1JZl:lnde nieuwe kerktoren, mat ZJn grote deuren. Even waande ik 
mij ~, ~nter dezo deuren en stond voor het graf van Wil 1 em de Z111i1ger en dacht aan alle 
anl::;îoden van ons vorstonhuis dl0 hier hun laatste rustplàats hebben gevonden. 

Vanaf de tribune hadden ill lJ een pracht i 9 gezicht oµ het pl el n en Je gal vende men
sen ae van ·dui·zenden mens'.ln op .!e trlbune;s aan Jo l angszijden van het plein. 

.-:lckslag negen uur gingen de 1ichfon uit en nam de Taptoe een aanvaRg. 
Van degenen Ji.e niet mee Zijn geweest, zu 11 en er verschil 1 enden Zijn dl e het op d~ 

tel •isió hebben gadegeslagen. 
!oogtapunt van het festijn VJas dit jaar on,JehiJfelu het voorr\Jdan.van.het muzi ek-

kor1-, van het regi ir.ent ,;ii el r1jJers v:in vóór 1940. · 

1fa eerst ,;e,1 heerlijke kcp koffie genuttigd te hebben, gingen 11e weer huis11aarh. 
Om , .OlJ uur stonden vilj wl:ler voor h!Jt Fysisch laboratorium. Gelukkig was hat zaterdag. 
Het as een verrukkelijke avond ge•~o::ist. • 

De Taptoe Delft is pas begonnen in 1954. Voor degenen.die hem gezien.hebbec, is 
het wellicht interessant om acn kl ein stukje geschiedenis te geven. 

ue meeste verhalen beginnen met: er was eens •.... dus ook dit. 
Er was eens oen Schot iilaclean dl c in 1952 een gesprek had mot de heer Baron MacKay. 

· 11tlk jaar organiseer ik de i.aptae van Edinburgh", zei de Schot, 11 en elk jaar willen 
wu rraag met wat nieuws komen. Ik heb nu gedacht aan een paar buitenlandse korpsen, 
een Frans en indien mogelijk ook een flederl ands. :Ie hebben nog al wat gehoord van Uw 
Koninklljke Mi1 itairo Kapel 11 • 

~u daar voe 1 de Baron ldacKay we 1 wat voor. De naam van Neder] and in het buit en 1 and, 
dat was zo gek nog niet. 
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Overste j acKay ging naar de Minister en deze vond het goed als Edinburgh alles zou 

betalen. En zo toog de Koninklijke Militaire Kapel, versterkt met het tamboerkorps van 
do Grenadiers, in augustus 1952 naar Edinburgh onder leiding van dirigent R. van Ype
ren en overste 1acKay bleef niet thuis. ilel de heren !facKay en van Yperon ondergingen 
de taptoe van Edinburgh als een evenement van de eerste orde. Ze 9en9ten met govoldige 
teugen en hun militaire harten klopten versneld. feruggekomen brachten ze aan da Minis
ter verslag uit: De Koni nkl 11ke im itai re Kapel was goed uit de bus gekomen en vol gons 
ifacKay boven alle I of verheven. 

In Nederland begon men inmiddels ook naar een Taptoe uit te zien. 
ln 1'853 vierde de Koninkltjke Militaire t.cademi.; feest en de Koninklijke lfiilitaire 

Kapel zette dat feest kracht biJ onder 1 ei ding van R. van Yperen. Deze had ergllns van
daan wat troepen opgetrommeld, die met de Kapelmeester een paar in Edinburgh gel eerde 
foefjes in prakli)k brachten. De rdinister was ook aanwcJzlg. R. van Yperen had in die 
zomer ook iats te maken in Delft, ook een concert op de grot e markt. Die markt .... 
die Mrkt ..... ills je ooit in Nederland een taptoe zou kunnen organiseren, dacht 
kapitein van Yperen, dan zou deze aarkt een uitgel .:izen plaats kunnan z1,n. Maar dan ZOll 

dat standbeeld weg moeten, in ie.dor geval uit het midden. En als .•• , on als ....• 
Zo begonnen ze in Delft erover te praten. Sommigen zeiden dat het best kon, andoren 
zeiden dat het waan?in was. De Minister gaf Zijn toestemming en er k'llam oen taptoe 
comité. Er vrnrd een programma gedrukt en in 1954 k'llam de première. Een militaire show, 
waarvan en waarover geschreven wordt, Je radio besteedt er aandacht aan en sinds 1955 
is het een vast televisie programma punt. 

Deze ~ers te taptoe had de harten van de kijkers en I ui st eraars ver ov~rd, vandaar 
dat wij er nu in 1966 ook van hcbben kunnen genieten. 

Jie met de personeelsvereniging 
naar "Taptoe Delft" toeging; 
biJ elkaar zo1n half honderd 
ûuor kleur en muziek overdonderd, 
zag daar ook de leuke kanten 
van 1 and-, lucht-, en marineklanten. 
Zv z~n als noodzakelijk kwaad 
terwill e van ons steeds paraat, 
want WiJ wensen vrij te zijn 
en geen neergezet gordUn, 
of hebt U op Uw deur geen slot ? 
ter vruwaring van een erg naar lot. 
tilede door dit licht overgoten 
hebben, naar ik meen, allen genoten 

J.H.J. 

il. v. z. 
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~~~~!~-~~~-~!~~!~~~~~~ (waar men een gezellig zitje wil inrichten voor tussen de 
pauzes). 

- Voor al gemeen gebruik ZiJn enkele handi ghei dj es gefabriceerd: een kastje 'llaar men 
ünze Operationele Versterker (die het in de verkoop goed doet, en zelfs elektrisch) 
even vlot op kan testen. Van deze nop Ampsn is er nu ook een goedkope uitvoering 
(type A). #at drift betreft 20x zo slecht, wat prijs betreft 2x zo leuk. Zo sparen 
~,J voor onze oude dag. \'list U overigens dat wij 1s werelds enige "Op Amp 11 maken met 
latiJnse wapenspreuk ? · 

- En verder kwalil er een tJeerstand. Van 100 Ohm om precies te zijn. tHets biJZOnders ? 
Jawèl jawèl ..•.• hiermee kan men de karakteristieken van FET1s (field effect 
~ransîstors) op de Tektronix torrentester laten verschijnen. Genoemde weerstand, die 
,,terk virtueel is, zet n.l. de basisstromen om in gate-spanningen. Ook.de gate
droom kan beoordeeld worden. 

- Over FETls 9esproken: blj H. D. Eleveld is een schakel ingetj e verschenen om ze te be
·1ail igen tegen 300 V. Kost slechts 1 kOhm ruis en f.15,- spullen. De fetprijs is 
,1c9er ! 

- :e k~artskl ok: gangfout <.. J. H, -1ü, drift < 5.10-
12 

per dag, richting onbekend. 

- ,aste stof ontving enkele stroombronnen, van 10û.,,w tot 25 mA regelbaar, voedings-
~;ianning tot J(.i V, niutfomin gctransistorisèerd. 

- l'el e anderen ontvingen vele voedingen. 't Is hier net een restaurant, af on toe. 

• Voor MS 2 \1/erd een verhoudinçmeter gebouwd volgens het time-divisi on principe. 
Tevens Z1in er nu standaard1,rintjes voor een d.c. elektrometer 11et transistorver
. terkor, drift o.v.9. 1 r V, 

- ten jubileum: op 16-8 j.1. ontwierpen Wij ons 3009 transformatortype. 

- · ensl otte het 8Ali1i fouill eton: Er wordt effektief gewerkt aan een definitief 1 og-
~etertic. Komt echt. 

G.J. K. 
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