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î•k~ntie_imprassies_1966 

n zoek de zon op, dat is zo f i 1 n •.•• n zong i ndert·l j d L 011 Bandy. Ueze· raad vol gden 
wij in voorgaande jaren op en ginyen dan ook naar landen met een ;ubtropisch k'limaat. 
Waar krijg je meer zon voor je geld èn een temperatuur die om uit te houden is, dan in 
de omgeving van de Middellandse en Adriatische Zee î 

Omstandigheden doi;rkrui :.ten onze plannen, ook dit jaar weer ons vakantiegeld iï1 
zon te bel eggen, dus was het "thuisblijven geblazen". Naarmate de nzomer 11 vorderde en 
de vakar,t i edatum in augustus naderde, zagen wij deze weken met méér zorg tegemoet en 
kochten wij méér regenkleding, om op alles voorbereid te zijn. -

Zo uitgerust gingen wij dan naar onze vakantiebestemming op dê Veluwe om eens . 
1 ekker uit te rusten, er het beste maar van hopend. Het was ( toevall l g) niet all een 
zonnig maar zelfs larm weer. De Veluwe toonde zich bereid onze vrije dagen tot een 
succes te maken door zich op z1 n mooist te tonen met bloei en<l- .n al wat geel/ 
brein wordende bladeren. 

De dag na onze aankomst was het uit met de warmte, al 1 iet de zon ons niet hels-
maal in de steek en bleef het droog. •t .il:eerbericht. dat natuur] ijk zorgvuldig-door 
ons werd gevol gd, maakte·· melding van het vertrek "t"an het hogedruk- en de komst van 
een lagedrukgebied met wisJel vall lg weer. Nu werd het de kunst het vakantieprogramma 
aan te passen aan Jat van de weergoden. Op zichzelf al een tijdverdrijf waar je be
hoorlijk druk mee kunt zijn als je het serieus wilt doen, en dat d6den we. 

We ontdekten de volgende· dagen, dat 111 ssel vall i g ·Meer met zo nu en dan regen, afge
wisseld door zonni ga peri oden,. ( of andersom, dat weet ik niet meer) bijvoorbeeld heel 
geschikt Is om een d eg-abonnement op de bus te nemen en je dwars over de Vel uwe te 
laten rijden. Wat zie je dan\€el vanoo natuur en je komt door stadjes en dorpen, \llaar 
je anders nooit toe komt eens even heen te gaan en die toch echt de moeite ,an het 
naan doen n waard zijn. Als je hot da.arbi j nog ze weet uit te ki enen dat je de regen voor 
In de bus bewaart end edroge, zonnige perioden voor de stopplaatsen die j e wilt aandoen, 
dan is er letterlijk 11el een wolkje, maar figuurlijk geen vuiltje aan de lucht. 
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E,i ook dát deden 111e du1:. Zo1 n dag vl icgt om en j e hebt rustig en vol op de gelegen
:ioid aller in je op te nemen zonder rekening te moeten houden met het verkeer, want 
dat doet de chauffeur wel voor je. '/Ie weten dus nu: ook 1zónder glaasje op - 1 aat je 
rijde~n. Dat een boottocht bij zonnig weer (als je er van houdt en er tegen kunt) _een 
ge~laagde d:.ig garandeert, wisten ge al van vorige ervaringen, dus t oen die zonnige 
dag kwam, scheepten wlj ons in voor een t oc~t 9ver het Vel uwemeer naar Volendam. De 
gids aan boord vertel de ons onderweg dat dit een historische to.cht zou worden. Het was 
nl. de laatste boottocht naar Vol emlam di e mogel Ijk was omdat d~- dijk bÏj de Markerwaard 
na 1 septembér ges T aten zou worden; èn de pol der daarna dro·oggemal er.. l n 1970 is deze 
waterweg een drukke verkeersweg en zouden 111e dezelfde vaarroute kt;nnen rijden. Na aan
komst in Volendam bleek ons wat je in ca. 1½ uur 11 verblijfstljdn- kunt doen en -zien. -Een 
bezoek aan het z.g. 11si garunbandj eshui s 11 bleek zeer Je moei te wa::rd. Letterlijk all es 
in dit huis bleek beplakt ir.et sigareban djes (ti. OG0.000) .t"ót en met ue lichtl ei uingen 
toe. En dan niet gewoon, maar in prachtige mozaïeken voorstellende o.a. de San Marco, 
Eiffeltoren, Keulse Dom, bezienswaartli gheden ui~.vele lanuen. Hot werk van vel e jaren 
en nog méér geduld: van. eon i nv2l hle gel'fOrden, i nmi ddel s overleden, visser, dat het 
~ezoek meer dan waard is en je de ogen ~it doet kijken van bewondering. De tocht heen 
en weer bood ook vol doende afwi sscl i ng door de· po! derwerken, waaraan hard gelilerkt 
werd èn de zei 1 ers die ,an het mooi e weer profiteerden. Een geslaagde dag dus in alle 
opzichten. , ·. 

'1/e 1 eerdlln nog meur .in de vakar.ti ew:iken, onder moer dat ons ei gen 1 and, zelfs met 
ons wisselvallig klimaat, veel. te bi eden heeft. Zoveel zelfs dat ik het hi erblj wil 
laten, omdat de plaatsruimte meer impressies ni et toelaat. '/Ie nemen het de 11 omstandi g-
heden" niet meer kwalijk dat ze onz e plannen voo r dit jaar onmogelijk maakten en we 
daardoor "thui sbl ijvers 11 werden. \fo begrijµen nu ook waarom er zoveel buitenlanders , 
ondanks het weer ( en ~~ : .. _;Rre prijzen) nog stee.ds hun vrije dagen in ons land komen 
doorbrengen. Gelukkig -~,..,. voor de devi ezenpo-t di e het zo hard kan gebruiken, na de -
uittocht van onze vakantiegangers naar het buitenland, wa<1rtoe wij dit jaar niet be
hoorden. 

D. C. Zui dam. 

BEHEER- Ell Li',BORATORIU~ NEDEDELl~G. 

Over anigff tijd zullen de medewerkers in dienst van de Stichting F.O. kl. gefnfor
meerd worden over de .nieuwe pensioenregeling van de F.O. r•. in hat algemeen en over 
de betekenis van d·eze regeling voor ieder persoonl Ijk. Daarna {waarsch!jnl ljk begin 
volgend jaar) zal Drs. F.I<. Diemont een en ander in een bijeenkomst in het Laboratorium 
toelichten en eventuele vragen beantwoorden. 

s. 
~!e!~~~ 

De h?er E. J. Deen heeft het "Bemetel II diploma behaald van de bemetel opl ei ding 
11 gl asi nstrument maken". 
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PERSONALIA 

Bl ljde _gebeurtenis.sen 

13 september 1966 
Ingrid ·dochter van 
de heer en mevrouw Kok-Kreugel 

19 september 1966 . 

15 oktober 1966 
Manja Margo dochter van 
de heer an mevrouw v.d. Grind -Vest 

23 oktober 1966 
Sandra Emi 1 ie Adel heid. cl.oçhter van 
de heer en Jlievrouw _Veenstra-Esmeyer 

Gert-Jan zoon van 
de heer en mevrou~ Schurer-van der Kerk 

4 oktober 1966 25 oktober 1966 
Cornelis blaart en Rijken zoon van 

de heer en mevrouw Schoonhei ai -Rusch. 
KJ aas Jan zoon van 
de heer en mevrouw Donselaar-den Boer 

5 oktober 196.6 
Poter !,l .exancfor zoon van 
Jo heer on .mevrouw _Di epori nk-Hel 1 andoorn 

Ver1 oving 

t.2 oktober 1966· hléjuffrouw J.M. Jongorius (Boekh.) met de hoer H. Evertzen. 

~~!~~~~ 
13 oktrber 1966: Do he:3r J, van Bennekom (oud-medewerker) met mevrouw G. Pate:--Ke11 an-

vel d. 

20 oktcbcr 19~6: De heer Ch. Prins (Trans.) mat mejuffrouw L. van Hi el . 

26 ok!oLer 1965 : Drs. F. J. L eou1.1eri k ( Vaste Stof) iet mejuffrouw 1. 1. Stolwijk. 

~ieuwo Staf- en Por~oneelsl ecen 

Per 1 oktobo" 1966 
Drs. R. Bruynestoyn als wetenschappel Uk medewerker blj de werk 9roep Kernfysica. 
De heer A. A. Fol mor als i nst ruoentmaker in do Uni versitei tswerkpl aats. 
De heor H.J.H. Kersemaekers als technisch assistent bij do werkgroep Kernfysica. 

Vort rokken Staf- en Personeelsleden 

Per 17 oktober 1966 
Dr. J.~. Broer fs ovcrgepl aatst naar de FOM-werkgroep K VI Il te Eindhoven. 

Per 15 september 1966 
De heer J.F. van de Hoeven als corveeër in he{ Transitorium. 

trlutati es 

Per 4 oktober 1966 is :.,: : J t', v. d. Weerd in mil ftalre dienst gegaan. 
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~; .. -kandidaten 

H J. Berendsen 
H.C.M. Cammaert 
. R. Earl i gh 
H. C. W. Gundl ~ch 
R.,~. Heet haar 
û. 1 t Hooft 
F.J.M. Horsten 
H.D. Jonker 
A.C. Kooyman 
G.G. de Kruif 

J.C. van Miltenburg 
G. Nienhuis 
J.L. Raaymakers 
J. Soet 
J. A. Tijmensen 
J.H.M. Widdershoven 
M. H. van Zeyl 

lluctoraal examens 
-----------------
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Oudwijkerdwarsstraat 120 bis 
Nljevel ds i ngel 37 
L essi ngl aan 64 
Corn. Houtmanstraat 10 bis 
Rijnl aan 164 bis 
School straat 30 
Rijn l aan 1 39 
Rembrandtkade 45 
Noordzeestraat 31 
Hool weg 1, Doorn, post 

Leersum 

Pi eter Ni euwl andstraat 10 
Opaal weg 18 
Bethaniëstraat 2, Den Bosch 
Tessel schadestraat 14 bis 
Geraniumstraat 61 1127 
1. Boudi er-Bakker] aan 61 
r~ gr. v. cJ. Wet eri ngstraat 5 a 

26 september 1966 ( exp.) W. van Dijk 
1 O okt ober 1966 ( exp. ) G. W. hek ers 

Promoties 

12 oktober 1966: 

o.l.v. Dr. \!/. Snel l eman 
o.l.v. Drs. J. lfalinga 
o.1. v. Dr. 6. Cast el eijn 
o.l.v. Prof.Or, R. Braams 
o.l.v. Dr. J. van Eck 
o.l.v. Prof.Or. J. Volger 

o.l.v. Dr. R.L. Krans 
o.1. v. Dr. G. Castel eljn 
o.l.v. Prof.Or, 111,t,. Bouman 

o.l.v. Drs. J. Siegenbeek van 
Heukelom 

o. I.v. Prof.Dr. J.8. Thomas 
o.1. v. Dr. P.J. Th. Zeegers 
o.l.v. Drs. G.J.C. v.d. Horst 
o.l.v. Prof.Or. C.M. Braams 
o.l.v. Prof.Or. M.A. Bouman 
o.l.v. Dr. W.i;.P.F.L. v.d. Grind 
o.1. v. Prof. Dr. M."· Bouman 

J.rl. Broer op een proefschrift getiteld: 192 153 u 
"i, double beta-ray spectrometer. The decay of I r and Gd • 
Promotor: Prof.Or. Ir. A.M. Hooganboom. 

1 naugurel e _rede 

24 oktober 1966. 16.15 uur: 
Dr.lr. J.J. Denier van Jer Gon 

Technische Hogeschool, Eindhoven 
28 oktober .1966, 16. 00 uur: 
Dr. L.H. T. Rietjens 
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NIEUW l!ENOEMDE HOOGLERAAR 
---------------------------------------~---------

Op 28 oktober 1966 sprak Prof. Dr. L. H. Th. RI etj ens, hoog1 eraar in de afdel tng 
Electrotechniek aan de T.H. te Eindhoven, aldaar zijn inaugurele rede uit • 

Professor Rietjens is geboren in Maastricht en heeft In Utrecht het St. Bonifacius 
lyceum doorl epen. Hij studeerde in Utrecht en promoveorde hier in 1956 op een kern
fysisch onderzoek, verrl i;ht tn de werkgroep K! met behulp van een sci ntil l ati e speet ro
meter. 

Jn dienst bij de ólarine doceorce hij aan het Koninklijk Instituut ·~an de Marine in 
De'n Helder, en tr<!d hij op als adviseur. Daarna ging hij naar de Universitoit van 
iöichig,m om u. ar k"rnr~acties md goladen deeltjos ie uestuderen. 

In 1958 kllölil hij uij hd in 01,;richting zijr.do FDi,i-lnstituut v0or Plasamafysica, 
li«:it' hij de 1.::iding kriJe~ van een 1·!erkgroep voor du stuJia v.1n het pinch-offad. 
lfa :i~n j;i;:,r verlof t& heubcn dovrgobracht in hot Princ~ton Plasma Physics Laboratory, 
dat i!erd besteeJ met onderzoek aan de Stell araior, trau hij in 1963 en 1964 op als 
pi adsvervang(lnd dir.Jcteur v;rn hd FOM-Instituut op "Rijnhui zen". In 1965 vol gue zijn 
benoeming tot hoogleraar in Eindhoven, waar hij als 1oeropdracht kr~eg ue mugneto
hyJrodynamische omzettin'.I van warmte i~ el ectriciteit. 

du i.t on l anJse _gast: 

Bij het Fr, cti cum Hc,dJvak w&rkt sinds begin septembGr 1966 Drs. ,,mi r nchmo.d van 
u8 Univcrsitas ~adjaujaran te BanLung (Indonesië). 

Tijuens mijn veertiendaags verblijf in Bandung in de zomer vzn 1965 waarover in uit 
or~a~n een lintwurmachti9 verslag is verschenen (FylakraJj1~65)97,115,131 (tfod.)), 
maakic ik.kenni~ m0t Amir, J'io voor de h0roîsche taak stonJ de afdeling Fysica te leiden. 
Ik heb hem bew0nderd om zijn huuuing in , ngehooru moeiliJke omstandigheden. 

Hij is in 1933 ge~or::m en hccfi in Palemb,:ing ûe middelbare school bezc;cht, Jie SnlA 
yeno.:)mu wordt. 1 n 1953 deed hij eindexamen, doch ( _.egens geldgebrek) kon hij pas in 1955 
yèan studeron aan de 1TB te Banuung. Dit is oen voortzetting van de bekende Bandungse 
T.H. In 1961 behaalde hij zijn dcctora:ilexamen, hcofdvak experimentele fysica. i.an de 
Unpad is hij v~rbonden ~inus 1959 en sinds 1962 is hij hovfd van de afJel in~ Fysica. HU 

is Joor de fiedcrlandse regering uitgenodigd om uit j aar onze opleiding te bestuderen. 

Hij begint in Utrecht, In Amsterdam staat voor een sl ordig bedrag aan practicum materi
aal to wachten. Zodra dit arriveert kan ~mir een bloemlezing van do experimenten van 
het Hoofdvak- en Bijvakpracticum opbouwen. Hij voelt zich bij ons kiplekker, appreci
eert het zeer eindelijk eens zonde!' zorgen zijn ei gl!n vak te k1.mnen beoefer.en en past 
zich goed aan aan de vreemde taal, het ongewone eten on de Wcstorso mental lteit. 

G. H. Fredcri k. 
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SU ITE -: L ,'..flD SE VE RS L O VE II . 

ij~ cher Fylakra, 

Tall ahassee, 1 e 14 juill et 1966. 

Fyl akra 
Utrecht. 

Chaque mois tu .nous parviens dans notre chaude Tallahassee et à chaque fois tu noos 
f,• s bien plaisir, simplement parce que tu es toi et que tu nous rappelles Utrecht, le 
l::i,,o les amis et .... les au tres ! 

éomme tu 1 'as rapporté dans une de tes éditions, nous sommes donc à Tallahassee ou 
H..,., ri travaille à la Florida State University. Le travail lui i:,laît et r atrick et moi, 
nhus nous habitucns à le vie américaino si pratique. 

La tempérafore vari e de 35° à 40° C mais e·11 e est supportabl e, 1 e pourcentage 
tJ: u..ii dit6 étant assez bas. Le pays est beau et sauvage et 1 es serpents et crocodil es 
( .J 1 i ga tors} s ant des p 1 us courants i ei. . 

Je vois que chez tai tout va bien et que ton i:,ersonnel a eu beaucouµ de travail lors 

du ué11,énagement. . 
lei, à F.S.U. il va un journal qui paraît tous les jours (mais i1 est enfantin). 

L<J comµl exe uni versi tai re est très grand ( on est aux U.S.i,: non ?! ! ) et comprend out re 
t ,utes las facultés, un coiffeur, un salon de beauté, un super marché, un l ibraire, un 
bt• reau de post.i, un bureau de 1,olico (les contraventions sont moins chères que celles 
do lap~ ice de la vil le), un cin6ma et un clrque. 

Maintenant que tu vois comliien tu es important pour nous autres, les exilés, 
CL'ltinue toujours bi:m ton travail et fais bien le bonjour à tout le monde ~our nous 
tr oi s. 

V,.n Rinsvelt Joan 
2311 South ftieridian s treet 
Tu11 ahassee 
Fl orida 32301. 

- ó -
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PROMOTIES. 

Op 26 sept e11ber pro■oveerde de heer H. P. Hooymayers op een proefschrift getiteld 
Quenching of excited alkali atoms and hydroxyl radicals and related effects in flames. 
Promotor was Pr.of. Dr. C. Th.J. Alkemade. 

H~t. proefschrift beschrijft o.m. de processen van excitatie en deëxcitatie van alka-
1 imetalen ' in een vlam. Door botsingen met een energierijk vlamgasmolecuul kan een metaal
atoom w_orden aangeslagen. Een geëxciteerd metaal atoom kan zijn energie weer kwijtraken 
door lichtuii,zending of door een botsing met een minder energierijk vlamgasmolecuul 
{ui tdovi ngsbots i ng ). 

Om deze botsln~sprocessen te analyseren werden door de heer Hooymayers fluorescen
tiemetinge~ a~n _vlammen verricht, waarbij van buitenaf licht van een bepaalde golflengte 
in de tJam ·werd ingestraal d. Met behulp van deze metingen was het mogelijk de kans op 
een ui tJovi ngsbots i ng te bepalen. De resonantie-effecten, die bij deze experiment en op
t raden, maakten het mogelijk het mechanisme van de bovengenoemde bots in gsprocessen nader 
t e i nte-rpreteren. • 

Ook werd door de heer Hooymayers nagegaan in hoeverre het ontbreken van stralings
evenwicht in vlammen invloed heeft op het aantal metaalatomen, dat zich in een aange
slagen toestand bevindt. Dit gegeven f s van grote importantie voor het bepalen van de 
j uistheid van oµtische temµeratuurmetingen in vlammen. 

11 

Het ont~erpen en de constructie van een dubbele betaspectrometer vormden de basis 
van het procfschri ft van Dr. J. W. Broer. Z1Jn promotie vond plaats op woensdag 12 okto
ber; promotor was ~rof. Dr. Ir. A.M. Hoogenboom. 

De spectrometer, llil3 de heer Broer io Zijn dissertati e beschrljft, kan gebruikt V1or
den voor metingen aan elektronen afkomstig van radi o-akt! eve stoffen. Het l nstrument 
is van het zogenJamde lange lens type met triangulair veld. De heer Broer verrichtte 
met zijn spectrometer metingen aan elektronen afkomstig van lr 192 én 6d 153. 

Adress e nou vel l e: 

Nous connaissons un R, né Hol l andais 
Il étudiait physique et il passait 
Sa thèse. Depuis lors son rêve 
Est l 1 instituti on du CERN~ Gen~ve. 
Nous lui dis ons; •Au revoi r, s.v.p.! n 

c/o C.E.R.N. 
Ofvision I.S.k. 
Genève 23 

S U l S S E 
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lli'.GWIJZER vnoR ll~Zrn l'lf.l!'!lEN 

,de uil Vleten 111aar 1ï,sheid, 12erk en 1aarnomin9en ovor wolk ondenerp t1oroon bedreven, 
kan dit vi ndon In de onderstaande numr~ors van Fylakra, die daartoe in de bibliotheek 
ter inzage liggen. Dit moet een heerlijke ■ededellng zijn, voor hen, die zich willen 
oriënteren in de _fysische gemeenschap. 

A.L. Boers 
R.J:J. Z!Jl stra 
~. H. F. Vrehen 
J. B. Tho11as · 
P.H. Vuister 
Tj. Ho11 ander 
A.G.W. van Brummelen 
A. Noordergraaf 
R. Braams 

Uit de werkgroepen: 
111asr;aspectro·metrf e 
Fl uctuatl eversch!jnsel en 
Vaste Stof 
Biofysica 
Kernfysica 
Optl ca - V1 a■■en 
Vectorcardfografle 
Medische Fysica 
Radiobiofysica 

F yl akra 6 ( 1 g52) 4 
ff Î n 5 
• T (1963) 1 
• 7 n 2 
a 7 3 
• 7 • 4 
R T s 

K. Schurer en C.H. Weysenfeld Optisch Onderzoek 

a 7 • ê 
• T • 1 
a 8 (1964) 1 

H.A. Dijk er11an 
H.û1. Kinderdijk 
G.A.l'I. Rutgers 
YI. Terpstra 
tl. A. Bou11an 
H.J. van Ark 
R.L. Krans 
A.M. Hoogenboa.i . 

P.J. Brussaard 
J.H. Jasperse en A.M. 
P. T. Bol wijn 
P.H.Vuister 

Microgolfspectroscople 
Thermonucleaire Reacties 
Technische Natuurkunde 
Bi ol umi nescenti e 
l edlsche/Fyslologische Fysica 
Vacuulllfys I ca 
Didactiek 
De ontwikkeling van de nieuwbouw
plannen voor de afd. Natuurkunde 
Theoretische Kernfysica 

Hooganboom De lande■ van de Graaff generator 
lasers 
Door Invloed van kern8fl 

1 8 1 3 
1 8 1 3 
• 
ft 

• 
ff 

1 

a 

1 

n 

• 

8 1 4 
8 • 7 
8 8 
9 (1965) 1 
g 2 

9 • 3 
9 • 4 
9 • 8 
9 • 8 

1-Q. ( 1966) 3 
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U I T D E U N I V E R S I T E I T S U E R i P L A ~ T S . 

BIJ DE TIJD. 

f11anifestatie van ambacht en persoon1Uk vakmanschap. 

Als_ U dit leest, behoort deze manifo,t_atie, die van 17-25 juni in de jaarbeurs
hall en-Croe·sel aan werd gehouden, reeds tot het ve:d eden. U heeft door middel van foto's 
in Solaire Reflexen no. 10 een indrÛk kunnen kr!Jgen'van de stand "Ambacht en iletén:. · 
schap" waar enkele afdelingen van de Universiteif~aren vertegen111oordigd. Ook de: Uni:. 
versi tei tswerkpl aats 111as hierbij aanwezig. HeJ à,a~i •~r-en ·•IJ bij de open! ng de ani ge af
deling-die zich kon presenteren. Alhoev,el de· organisatie niet geheel kl opte, vraag.ik 
me toch af, waar bij de andere instituten het..e_igen initiatief bleef. We hadden voor· 
deze manifestatie werktafels en instrumenten.naar_ de stand gebracht &n de· Fa. Sruyàux 
stelde een .glasdraaibank ter beschikking zodat onze mensen gedurende 8 dagen hun werk
zaamheden en prestaties konden tonen aan het µubl i ek. l'le heb~en de 3 hoofdgrçiepen: 
a) Constructie, b) f4etaal- en c) Glasinstrumentmaken willen uitbeelden. 

T. Jansen st_ond achter ZiJn takentafel te Co:i:\~:!er•~n eh de bezoeker kon d. m. v: 
~ekeningen die op de balie ter inzage lagen eërïiiîcr,~mntrijgen hoe een nieuw te ont
v.i kkel en apjJaraat eerst op de tekcnpl ank moet worden geconstrueerd en in de meeste 
gevallen v11lledig moet wo rden gedetailleerd. Helaas· wil men het cor.structiebureau 
maar al te graag ,1egdenken· omdat dit een tljdrol.'ende en volgens vele opdrachtgevers. 
een onnodige fase in de ontwikkeling is, cri" bovendien veel geld kost. Dit is niet j u.l st. 
Men moet bedenken dat de o~drachtgever ook ·,oor mi :idari ngewi kkel de opdrachten· gebrul k 
van de tekenkamer moet- maken. Hij maakt namel iJk zijn wensen kenbaar d.m.v. een schets 
die in het gunsti\tte geval goe<l -is uitgelilerkt en· ee.i basis kan vormen voor het ver
vaardigen. 

e Maar nu komen de problemen tevoorschijn:~ het kan gemaakt wo~den zoals het is 
geschetst; #- 111el ke materialen Zljn beschikbaar; # welke constructies moeten worden 
toegepast i.v.m. de belilerking, speciale voorz;ëniÀgl'n voor het lassen en solderen eni. 

Als we echter aan opdracht di reet van een schets kunnen maken, en het ·wordt geen 
extra tijdrovende belasting voor de werkplaats, dan zullen 111e dit zeker doen zowel voor 
metaal - als glasconstructies. 

De constructietekening vormt dus de basis voor het werk van de Instrumentmakers. 
~1achl nes waren vol doende te zien blj de andere deel nemers zodat de instrumentmakers 
werden vertegenwoordigd door de in vitrines opgestelde werkstukken. Men toonde veel 
belangstelling voor de werkstukken en de vakmanschap van onze Instrumentmakers. Vooral 
voor het fait dat elk werkstuk met al Zijn facetten In de meeste gevallen nog door één 
persoon wordt vervaard! gd. Dit 1 aatste drukt vanze1fsprekend zijn stempel op de naam 
van het vak. 

Demonstratie apparatuur ( call egeproeven) welke bij ons en op het Transitorium ZlJn 
vervaardigd, werden voor bel angst ellenden gedemonstreerd door J. Wouterse. 

Veel bel angst el l i ng bestond er ook voor de glas instrumentmakers. f. Ni eur,-boer en 
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E. Deen werkten aan gl asaµparatuur en enkele bezoekers ZiJn zei fs achter de brander gaan 
zitten om te proberen wat of ze er zelf van zouden maken. 0. Verkerk stond achter de 
glasdraaibank en ook dat maakte op de bezoekers een geweldige indruk, vooral als de 
branders met forse vlam op het glas w~rden gezet. Glas apparatuur kon men zowel als op
stel] i ng en als cnderdeel bezichtigen. Vol l edi ghei dshal va hadden wij de maquette van 
onze nieuwe werkplaats oµ de stand geplaatst. 

Deze manifestatie is ondanks zljn gering aantal bezoekers (4-0.0ü0) een succes g~
weest. Ik geloof dat het goed is dat de Universiteit op deze wijze naar buiten is getre
den. 

G. de Jong. 

1 n _bestel 11 ng: 

Een glasdraaibank met aan doorlaat van 35 cm en een nuttige werklengte tussen de 
koppen van 2,26 m., dus voor de grotere 111erkstukken. 
Apparatuur voor · het argona~c 1 assen van alle staal soort on en al umi ni urn, een welkome 

ui tbrai ding die veel ongemakken uit de weg ruimt. 

Reeds_ontvangen: 

Vacuum testapparatuur, met geval g: geen 1 ekken meer, 'llant alle gemaakte apparatuur 
wordt nu gocont rol eerd op 1 ekken. 

',,{)ROERINGEN BIJ HET TANDEM GENERATOR GEBOUïl 

De bezuinigingsmaatregelen op de overheidsuitgaven in het begin van 1965, hebben 
ook remmend op de bouwplannen van de tandemgenerat or gewerkt, doch tussen de bul l do
zer werkzaamheden van minister l.,1. Diepenhorst op maandag 1 november 1965, als begi~ 
van de eerste werkzaamheden, en nu is toch heel wat beton verwerkt, namelijk :4875 m. 
Dit zegt U misschien iets meer, als U bedenkt dat dit overeenkomt met een massieve 
toren van 5 bij 5 meter en een hoogte van 1 ~5 m.! Om eventuele verdere stagnatie te 
voorkomen en om te pogen een gedeelte van de achterstand in te halen, ~erd een door
werkhal van gal fpl aten om de toen In aanbouw zijnde generatorhal geplaatst, waarin 
gas'Jerwarming en verl lchting aanwezig was, zodat onder alle weersomstandigheden ge
werkt kon worden. 

Zoals eerder in fyl akra vermeid, prevaleren de werkzaamheden aan de generator
hal ten opzichte van de rest van het gebou111, omdat de leverancier van de tandem gane
rator (High Voltage Engineer! ng Europa) ongeveer 8 111aanden nodig heeft om da machine 
met directe toeb·ehoren te kunnen insta11 eren en testen. 

De omhull lngstank van de generator (bijna 23 ton) fs kort gel eden in de daarvoor 
bestemde hal geplaatst, en brengt er de 'ilÎ ntersl aap door totdat de montage omstreeks 

maart 1967 zal plaats vinden. Mi s~chien vraagt U zich af 11 waarom dan m: al de tank 
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er in". Dit ls_·~oodzakel ijk voor Je_ verdere afwerkl2g van de generatorhal, want in één 
van de korte z11~anden was een opening van ca. 16 rr. gespaard om de tank naar binnen 
te kunnen brcmgen. Dit gat is daarna dicht gem.iakt, waarna men met de vl ocrafwerking 
kon beginnen. Terwijl de· metselaars nu ver gevorderd zijn met het afwerken van de be
tonnen buitenwanden 1 n brui ngri j ze stenen (mangaan stenen). 

Het bi nrenbrenoen van de tank viel töeval.11 g samen met het 1 aatste beton~torten 

voor het gebouw. Dl t · vond Prof. Ho:,genboo1t al;; werkgroep] ei der van de tandamgroep een 
goede gelegenheid, om all c bouwl I eden die het gebouw f! guurl ijk "uit de grond" ge~aal d 
hebben, op i nformel g wij zg dar,k te zeg yen voor hun medewerking, omdat bij een 1 at ere 
~eer offlcim e opening deze mensen door werkzaamheden~ ders, niet meer in het gabou~ 
aanwezl g zijn. 

1 n de hal , onder het p 1 afor,d, is een verrijdbare el eet ri sche tak ei met een hijs
vemogen van 5 ton, die de hel e hal kan bes:t r! j ken, . en geurui kt zal worden met de 
montage, en in de toekomst voor onderhoud van de lliachi ne. De vloer \'an de generator
hal in roodbruine kleur, is good vlak '(Oor het zuiver opstellen van de ~pparatuur, 
terwijl er in de vloar bronzen Jozan·zijn opgenomen, waarin een kegelvo"mlge punt 
aangebracht zal worden als hoogte- en rlchtingr~ferentiepunt, voor het exact uit-
lijnen van de deeltjes-bundel pij pen. · 

Deze r eferenti eµunbr. kom1,n ook bij de acht belangrijkste plaatsen waar de meet
opstel l inyen zullen sb:,n, in de vloer van de in OJnbouw zijnde targethal, zodat het 
straks 11ogel ijk is al b bij de bi:mJel he trokken pij pen en apparaten zel;lr nauwkeurig 
uit to lijnen, ook d · h de, rr:1chi no er. i mlcr experiment door betonnen wanden afge
schermd. Deza muonu nog hocpt de ins tal lat eer rr.;i t de aanleg van vorl i chti ng e. d. in 
ganorat orhal en kel d,ir to hcgi nn011. 

H~t i.Jak van Je eerste vordiepir.u naast de targethal is deze maand. gestort, zodat 
o.a. de bedi eningsk~mor ook s poodig onJer des bouwers hand vandaan komt. Dit i~ ook 
zeer belangrijk, want deze bodienlnçs- en control ekarner maakt met de machine é~n ge
hE:d uit. 1 nml ddol s Is h·ct ontwerp van een systeem van bundel pijpen gereed gekomen 
en rijn vel e onderd.il en crv;in zowel bui ten het Laboratorium als ook in oe Uni versi -
t ei ts1,erkpl aats bostel d. Ook Jon deel . van de meetapµaratuur is· al 93kocht. Dl r·ect 
M het beschikbaar komen van oen b·undel zal ir.et de experimenten ber;;:mnen kunnen wor
den, De persoon] ijkG- en instrumentenbèvell iging is en wordt in tekeningen uitge
"erkt, om een goede waarborg te hebben tegen ongewen~te bestr~ling van de ~ode
werk ers en beschadiging van appar~ten. Hiervoor is een el ectrl sch sl gnal eri ngs- en 
waarsch1.h,ingssyst een: ontworpen, terwiJl door middel van een T.V. instal Jatie in -ge
sl aten systeem, hot mogel ijk zal zijn om 11aarneming te doen op plaatsen waar men 
ni et zelf aanwezig kan zi jn, i.v.m. eon te sterke t'adloat:tleve straling. ûoch ln-
di Qn het gebouw bocwk,rndi g kl a~r î s, vergt hot nog vele maanden eer all es wat met 
Je bundel te maken haoft', juist is opgestel ~ en er geo:den kan worden. 

J. H. Jas perse. 
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PERSONEELSVE nNt GING 

Dankbetuigingen 

De heer A. van I t Pad dankt het personeel van de gl asbl azerlj mede namens zijn echt
genote voor het tastbaar bewijs van medeleven dat hij tijdens Zijn verbl Uf in het zieken
huis mocht ontvangen. 

De heer Verwoerd dankt de personeelsvereniging hart el ljk voor het fruit dat hlJ tijdens 
Z!Jn zi akte mocht ontvangen. 

De heer en mevrouw Kok danken de personeelsvereniging hartelijk voor de attentie, dfe 
zij ter gelegenheid van de geboorte van hun dochter mochten ontvangen. 

Mej. Vendrfk dankt de personeelsvereniging voor het cadeau dat ZIJ ter gel egenheld 
van haar verloving mocht ontvangen. 

St. Nicolaas Kinderfeest 

Het 1 i gt tn de bedoel! ng van het bestuur van de personeel svereni ging om op zaterday
ml ddag 26 november weer een St. Nicolaas kinderfeest te organiseren voor de· kinderen 
van de leden van de persone~svereniglng. De kinderen die hieraan kunnen deelnemen, moe
ten de 1 eeft!Jd van 3 jaar hebben bereikt en niet ouder Zijn dan B jaar. 

Gaarne een opgave van U, welke kinderen aan dft feest deelnemen, met vermelding van 
naaiu en voornamen 
geboortedatum 
eventuel e goede eigenschappen en ambi tl es 

ta r i cht en aan de heer B. van Zljl , 

Fototentoonstelling 
-------------------

Trans! tori um R. U. 
Untversiteitscentrum , Post Utrecht. 

Hiermede herinneren wij U nog even aan de foto- en diatentoonstelling, die van 7 tot 
12 november 1966 wordt gehouden. 

,-an de wedstrijd Zijn drl e prijzen verbonden te weten; 
1e prijs f. 15,-
2e prijs f. 10,-
Je prijs f. 5,-

UI T HET TRANSITORIUM. 

Hoera ! , we hebben een busverbinding ! 
Op 17/10/166 gaf Dr. 8. Koudijs het startsein tot de eerste rit van een GEYU-bus 

van het Transitorium - Centraal Station. 
Centraal Station • Transitorium 8.12 uur 
Transitorium - Centraal Station 17.15 uur. 
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i iJN HOBBY: 

C A C T U S S E ~ • 

De cactus is in Nederland al een oude bezi enswaardi ghei d. 1 n 1603 waren al enkele 
soorten bekend in de Leiase Hortus Botanicus. Deze uit p,merika afkomstige cactussen 
bleven al 1 ec,; een streling v·oor het oog van· professoren en apothekers. Dit in verband 
met de geneeskunde. Het contact met Zui d-ilfri ka bracht daarna spoedig vele soorten 
naar ons land. De eerste Nederlandse verzamelaar aan de Kaap was de zondel ing Justus 
Heurnius. Naar hem is het cactusgeslacht Heurnia genoemd. Er Zljn zeer vele geslachten 
bekend. 

De belangstelling voor het k1rnkon van cactussen groeide zodanig, dat reeds in 1846 
een handboek voór de amateur-k11cker uitk~:am, waarin· al 500 soorten en 200 variëteiten 
stonden beschreven. Ue cêctus is een buitenbeentje, die, in tegenstelling tot de nor
male kamerplanten, ver..-aarl oosd uient te i:orde" \'lant, als we de herkomst van do 
cactus nagaan, komen we t ot de conclusie, dat do cactus het best groeit en bloeit in 
stroken waar maanden] ang droogte heerst. l'le r:iooten dit enigszins zien na te bootsen. 
Het gevolg van een ver!<eerde behandeling is een te snel groeiende plant, die eanvou
di g w::! gert te bl oei er. • . 11i ll en we goede rcsul taten boeken, dan moeten we de cactus 
1s winters rust geven. ifo pl na.h en do plrnt in een koele ruimte (8-12° C). Gedurende 
deze peri ode moet hot bègi étcn tot het. ui te,,ste beperkt worden. Deze regel gel ut niet 
voor de cactus,· di o in een ver•~armde !'.ame" o·-:erwi ntert. Hot wate~ geven kan dan hot 
best gebeuren door de plant eens per 111ilek in Gen · bak op kamertemperatuur gebracht wa
t er te zetten. Daarna de plant snel i :it en opdrogen. De diepst liggende Ylortel s hebben 
op deze mani er ook vocht kunnen opnemen. Dat gebeurt namel 1jk niet als \:.'e ze dagel ljks 
een scheutje op de potgrond geven. 

Vroeg i:l hot voorjaar gaz.~ 110 uo ca..;tus verp oHen. De plant kan nu het best be
stoven worden met op temperatuur gebracht regeriwder. is de plant eenmaal in bloei, 
dan moet hij moer water hebben, terwijl in de maanden juni ~n juli e1.n boïJtje kund
mest, eens µer 14 dagen, 9een k11aad kan. 

Na de heede week van a11gustus stopµen ;ue het bemesten. 1 n september loopt de 
groeitijd ten einde, dus gevr;n l'IO de cactus steeds minder ,ater. De 1 idcactussen-zet
ten we nu op do plaat s 'llaar ze moeten b1 oei en. Tamelijk droog houden tot er kr.opper 
verschijnen. Zijn er knoppen gevormd, dan meet de plant bl ljveA staan zoals hlj staat. 
Indien h1j gedraaid zou worden, zouden de knoppen eraf kunnen vallen. 

ta cactussen gaan nu weer naar hun overwinterin9splaats en ~e laten ze ~ustig be
komen van de vermoei enis, die de planten achter de rug hebben in verband met het 
groei en en bloei en. Dit ZiJn mijn ervaringen in het k:lleken en verzorgen van cactussen. 
Het is de moeite waard om op deze-wijze da ~a~tussen t~ verzorgen, vooral als deze 
verzorging bekroond wordt met een bloei ende cactus. Deze bloemen zijn b1jzonder mooi. 

Al 1 e cactus-1 i efhebber~ wens ik succes. b!J het kweken van ?eze stekol i ge planten. 

\11.L. 
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JOURNAAL. 

2 
S 1 unch 

Kernfysisch Seminarium 

Seminarium Thecreti sche Fysica 

Natuurkundig Gezel schap 

Sluitingsdatum inlevering van dia1s en foto1 s 

Opening Fototentoonstel 1 i ng 
2 S l un~h 

Kernfysisch Seminarium 

S-tafl unch (Transitorium) 

Ontvangst echtpaar Leeuwerik-Stol wljk 

Col l oqui lilll 

Dia-avond 

Kandidaats- en Doctoraal examens 
? 

S" 1 unch 
2 S lunch 

C!ll 1 oqlili um 

St. Nicolaas Kinderfeest 
2 S lunch 

St. N i col aas Feest 

Natuurkundig Gezel schap 

13. 00 uur 

9. 30 uur 

14. 25 uur 

20.00 uur 

13, 00 uur 

9. 30 uur 

12.45 uur 

11.00 uur 

15. 30 uur 

20.00 uur 

14.00 uur 

13. 00 uur 

13. 00 uur 

15. 30 uur 

13.00 uur 

15. 30 uur 

20. 00 uur 
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.' : euws van Elektronica 

Den Laser Heil ! 

- Het geb~ulk van onze rekenversterkertje~ neemt hand over hand t oe, Het loopt er 
binnenkort zelfi lit. Er zijn, egenwoordig gosikope geîntegreerde fabrieksverster
kers te koop, \lli j zijn in het bezit van een aantrekkelijke offerte voor een f1 i nk 
kwantum, Ahoren. hierin te investeren moeten wij echter de intere.se peilen. 
Oµerati oneel zijn gr wel enkele punten van overweging bij deze operationele dingen: 
de drift is wat slechter (garantie-opgave), er i_i: geen ingebouwde nulstell ing, wel 
een externe mogelijkheid hi ~rt oe, en het ergste 1 ijkt ons dat ze niet openbaar 
zijn. Een (per ongel uk) opgeblazen eindtrap lei dtni et tot een paar gul den zieken
ht:i s, doch tot vele tiental 1 en guldens begrd,rni s. 
Praktisch zou men du~ in experimenten de onze moeten gebruiken, en in de defini
tieve uitvoering (if any) de fabri.ekstoestanden. 

-9 -11 
- De k111artskl ok: gangfout -1.10 , drift -2.10 per dag. 

- Er werd wear eens een continue faseregola3r gemaakt die een hele frekwcnti edekade 
aan kan, ditmaal ran 100 Hz tot 100 kHz in 3 bereiken. 

- Ons feuilleton: toel everi n gsmollil ij kheden verschuiven de aflevering der log. meters 
tot omstreeks de j aarwh:sel i ng ( van dit jaar op :hèt vol gen de). 0 ja, dit gaat 
over Baims. 

- Experl ment en k•uamcn gereed voor oon al 1-transi star 2 kV 2 mA PSA. Geheel vuurvast 
en van voortreffe 1 î j ke ei ger.schappen" Vooral voor de on,, erdel enl everanci eri, dit 
3 eenheden moduul-kastj o wordt 1 ekkor nog duurder dan het vertrouwde bui zending 
(8 mA •• ). 

G.J. K. 
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