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F Y L A K R A 

MEUEOELI NGENORGAAN VOOR HU FYSISCH LABORA TORI Uni 

11e jaargang no. 2 maart 1967 

Redaktie: Prof. Or. J.B. Thomas, voorzitter, 
ûrs. 11.J. dorgers, H.O. D!Jkstra, ür. Tj. Hollander, 
~iej. ~.11.ni. Hutten, ~.J. Schimmel, Drs. C.iri. Schoonheim, 
d. von Zljl. 

lE L DZAAhiH[IU 

De winter, met name de maand januari is uitzonderlijk zacht geweest. Het komt wel 
meer voor, dat de knoppen bij dergelijke temperaturen al vroeg beginnen uit te lopen, 
zo~s nu het geval is. Maar dat de nachtcactus, cerveus grandifiorus, nu al aan 
bloeien toe is, is een nog nooit vertoonde geschi edenis. De redaktie zal in deze 
i~akzaam blijven. Het valt nog niet te voorspellen, op welke avond en nacht deze 
cadus, die normaal in juni-juli bloeit, Zijn bloem zal openen. Zodra het bekend is, 
zal dit op het zwarte bord worden bekend gemaakt. Professor Thomas is bereici die 
avond explicatie en bezoek aan de kas met belangstel lenden op zich te nemen. 

De Redaktie. 
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PERSONALIA 

Nieuwe Staf~ en Personeelsleden 

F er 1 maart 1967 : 
Mevrouw 8.E.F. Valkenburg-Mantel, schoonmaakster (F.L.) 
C. Slooten, natuurkundig assistent (Elektronicaj 

r er zo maart 1967: 
J.6. Vriezen, monteur elektronica (Elektronica). 

Vertrokken Staf- en Personeelsl eden 

1er 1 maart 1967: 
Drs. J.H.C. van der Veer, assistent bij het propaedautisch practi cu~ 
Drs. iU. ilillems, assistent uij het bi1vak practicum. 

[· er 7 ap ri 1 1967: 
Mevrouw C.J. Vaandrager-Recter, secretaresse OiJactiek. 

Mutaties 

Dr. H. ,;. Dijkerman is per 1 mar,rt 1967 gedetacheerd te Bonn, teneinde gedurende één 
jaar o_nderzoek te verrichten 3.:i.n het rhysikalisches lnstitut van de Universiteit 
van Bonn onder leiding van Dr. G. Gräff. Vol l &-J ig adres: 

53u1 lmpekoven b. Bonn 
Steingasse 34 
,rnst-Gerrnany. 

1-er 1 februari 1967 is Je heer Ch.M.M. de \:leert benoemd tot assistent biJ het 
propaedeutisch practicum, eerder assistent in dienst van de Stichting L.~.O. 

Terug_uit_de_Zuidpool 

De heer C. Kraan is een dezer dagen teruggekeerd van de Belgisch-Nederlandse Zuid
poolexpeditie. 

[· romot ie 

17 april 1967 te 14.30 uur: 
H.f. leenhouts, op een proefschrift getiteld: 

40 
"hn experimental and theoretica] study of the Ca level scheme." 

~romotor: l'rof. ür. P.M. Endt 
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Doet oraal examens 

13 maart 1967 (experimentel e natuurkunde) L.J. Hanekamp 
H. w. Julius 
Th. A.C. Krad~fer 
h,E.M. laarhoven 
H.J.1~. Linssen 

(theoretische natuurkunde) ~. van Rotterdam. 

~a-kandidaten 

H. 6. Berendsen 
F.f' . Boomstra 
H.C. Bunt 
C. van Hardeve l d 
H. van Harn 
L.ld. v.d. Hart 
G.L. v.d. HeiJde 
J. Hcbbel en 
G.H. Hekken 
H. Kabouliler 
11.J. Nel issen 
H.H. NiJhuis 
i;.J. F. Rutten 
J.F.C. Velsen 
J.r.m. de VreeJe 
G .... de V':'ey 

~uitenlandse_gasten 

Corn. Houtmanstraat 4 
"lex. Numankade 1Q 
Dr. J.1-'. Thijss~aan 89 
Magelhaenlaan 220 
Kershofl aan 1 
Einsteinlaan 4, npeldoorn 
Rem!Jrandtkade 45 
Eisenhowerlaan Hl 
J. v. [ffenstraat 21 bis 
Van Hcornekade 57 
Juli anaweg 292 
Ouurstedelaan 142 
Jekerstraat 72 
Tomaatstraat 17 
8erkelstraat 54 
Oudwijkerdwarsstraat 132 

o.l.v. Drs. B. Bolnjakovié 
o.l.v. ~rof.Dr.lr, ... M. Hoogenboom 
u.1. v. Drs. H.M.J. Kinderdijk 
o.1. v. f' rof. Dr. J.B. Thomas 
o.l.v. Or. J. van Eck 
o.l.v. Dr. H. Schnei der 
o.l.v. Drs. T.F. t . Bonsen 
o.l.v. Prof. Dr. J.8. Thomas 
o.l.v. Drs. J.h, ter Heerdt 
~I.v. Dr. U. Snel] eman 
c.l. v. Drs. D. C. Vl asbl om 
~I.v. Frof. Dr. J.8. Thomas 
o.l.v. Drs. ll. Ho gervorst 
o.l.v. Drs. H. GJ1. Hei deman 
o.l.v. Dr. Chr. Smit 
o.1. v. Drs. J. 1,. ter Heerdt 

1-'ROFESSOR ~EYER, GnSTHOOaER..ii\R 

In de periode van 1 januari -1 juni 1967 verblijft f-rof. Dr. ,i,. ltoyer uit 
f-otchefstroom hier voor een deel van ZiJn sabbatical year. Zijn verbl ljf wordt betaal cl 
door de Zuid-Hfrikaanse regering. HU werkt hier nu aan het onderzoek van prot on
vangstreacti es van Ir. 1;. C. Wol ff. 

P.M. Endt. 
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DE HEER i" N. V;iN STR.:i TEN 65 J1,AR 

Met het bereiken van deze 1 eeftiju wordt er in hot leven van de heer van Straten 
.?en belangrijke peri ode afgtisl aten. 

Van de 47 jaren die de heer van Straten oµ het Fysisch Laboratorium werkte, heb 
ik 33 jaar met hem mogen samenwerken. U begrijpt dat het mij een groot yenoegen is 
iets over tleze persoon te schrijven. i.lleen Juizelt het mij als ik da lielevenissen van 
öeze 33 jaar ga overdenken en ik zal met grote snel heiJ door Jeze lijd heen moeten 
trekken om bU een paar stations ev0n stil te staan. Ueze stations zijn: 

1) de heer van Straten als l oermeester; 
2) als chef van ue instrumentmakerij; 
·3) als call ega. 

Ue heer van· Straten is Zijn l oopbaan 23 ai:,ril 1923 begonnen als instrume'ntmaker 
onder leiding van de h~er Kocischijn. Na pensionering van de hetir Koolschijn ~erd ue 
heer van Stra-ten benoemd t ut chef instrumentmaker. Daardoor ward hij ook de l e·ermees
tar van Jo ~cl ontai rs-i nstrumentmakers die t ... en uoor trof. Ornstei n werJen aangeno
men. Oeze ou.J-1 e~rl i ngen van uç L. T.S. ( t ,.,en nog ambachtschool geheten) illaren wat in 
hun schi~ mef Jize 2-jarige oµlei J in ~, omdat Jeze in Utrecht en 0mgeviny Je enige 
aangej:i°aste opleidiny ._~as. 

üe heer van Straten als iedrmeoster 

Toen ik de heer van Straten 1 eerde kennen, was hiJ 32 jaar en in J& vol 1 & kracht 
van zijn leven. Niet all een ik, maar met mij ook de andere j ongans ..:1 e docr h·em op
yel ei d zijn, denken m~i plezior aan deze tijd terug. Le zien hem in gedachie~ zitten, 
voor de werkbank up de bekende Jra~ikruk, in het miJden van de werkplaats als de 
centra] e figuur met de yriJZe stuf jas aan, Gán of ander technisch onderwerjJ bespre
kend en --- een grote si gaar in de mond --- waarvan af en toe een grote pijp as op 
z~n buik in gruis valt. 

Door ZiJn groot vakmanschap en de deskunui ge wijze waarop hij jonge mensen wist op 
te leic.len, hebben deze jongeren een goede pl aats in de maatschappij gevonden. Gaarne 
vertolk ik ock hun gevoelens van d:inkbaarhehl. Hoeveel j ongens Je heer van Straten 
in de jaren Jat hij chef van ue werkplaats 'llas, heeft oµgel ei d, weet ik niet preci 0s, 
maar he-t zijn er zoker vljfti g. Enk0l en van h0n werken nu noy op het Fysisch Laborato
rium. Na de 2-jari ge opl eic.ling werd, blJ goeJe resultaten, een Jipl oma uitgereikt dat 
getekenJ werd door ·de Hoogleraar-Directeur, de chef van de technische Jiens-t en de 
chef van de werkplaats, de heer van Stratan. Dit diol ~ma had een goeJe naam in Utrecht 
en omgeving. Het lesgelu voor Jeze cursus vias f.1,- per maan~. Tegelijk met het diplo
ma werJ aan de leerlingen een aandenken uityereikt in Je vorm van Gen schuifmaat of 
µass0rJoos, waarbij de heer van Straten een tóepassel iJk speechje uitsprak. 11an Zijn 
tact en humor was het -te danken ~at de jongens, in Jeze moeilijke leeftijd, met plezier 
naar hun werk gingen en er a ltiJd een goede verhouding was tussen l eerl i ny en 1 eer
mees-ter. 

- 1,. -
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De heer van Straten als chef 

Na de leertljd van 2 jaar heb ik gedurende 2 jaar op de tekenkamer van de PH ge
werkt. Daarna kwam ik terug en werd als technicus #- kl. aangesteld in de werk
plaats van het Fysisch Laboratorium. Toen mocht ik hem als chef leren kennen. En 
ook aan deze tlJd heb ik persoonlijk pret-tige herinneringen. 

Ik heb gezien wat er allemaal uit zijn handen kwam en ik zal mij maar niet wagen 
aan het opnoemen van al Je i nstrumentan die door hem ontworpen en gemaakt zljn. Een 
tekenkamer was er toen nog niet. De tekentafel behoorJe dan ook tot het instrumenta
rium van de werkplaats. 

Er is flink gewerkt maar ook veel gelachen in de werkplaats van het Fysisch Labo
ratorium. Gelachen om gezonde humor welke Je heer van Straten niet vreemd is. Ik 
hoef maar enkele namen en feiten te noemen en we schieten nog in Je lach. noe klok 
van de heer van Bac:l 11, 11 De ruit van Je heer van de Brink". Dan denk ik aan de 3

8 

pinksterdagreizen. Het personeel ging met echtgenuten en \/erloofden een dag naar 
buiten. Met plezier bekijk ik nog Je foto's en de films die hiervan gemaakt zijn. En 
zeker had ook hier Je heer van Straten een groot aandeel in de µret die wij met el -
kaar haduen. 

De heer van Straten als collega 

De 1 aatste jaren heb ik hem als collega gekend. U tie grijpt Jat ik an.:Jers tegen
over de heer 1an Straten sta dan tegenover de colleya1s met wie ik nu mag samenwer
ken. Ergens blijf je toch in hem de 1 eermeester zien. Oe 1 aatste i aren heeft hij 
"groots werk" verricht. Als ik denk aan de commissi e technische referaten, waarvan 
de heer van Straten voorzitter is, Je Bemetelopleidingen, de ti.l.,/.O.-cursus, dan 
spreekt Jat voor zichzelf. 

1 k hoop van harte Jat de heer van Straten nog veld jaren van z1jn pensi oen met 
zijn echtgenote en falRil ie mag yeni eten, •echt geni eten 11 , en Zl)n wens in vervulling 
mag gaan dat de bedr\Jfs opl ei ding voor i nstruraentmakers van de Rijks universiteit 
Utrecht, welke hem zo na aan het hart 1 igt, spLedig zal mogen starten. 

8. van Zijl. 
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B U I T E ~ L A N D S E 

f'AKISTAN 

VERBLIJVEN 

Het voormalige Brits-Indië werJ cp 15 augustus 1947 opgedeeld in India, met voor
namelijk een Hindoebevolking, en Pakistan, ·met overwegend Mohammedanen. De vcrming van 
deze landen ging gepaard met grote v1,;l ksverhuizingen van religieuze minderheden en met 
bl oeJige onlusten, waarbU een 600.L'ÜÜ mensen het ·leven verloren. 

rakistan, 22 maal zo yrcot als Nederland en met een bevclking van 110 millioen, is 
weer verdeeld in Ocst- en \Vest-Pakistan, gescheiJen uoor 1CJUO km ln~ia. Oost-Pakistan, 
hcewel het kleinste stuk, hoeft moer dan de helft van de totale bevolking, en een be
volkingsdichtheiJ net iets groter dan Jie van Nederland. Het is hel deltagebied van 
hee .,irole rivieren, de Ganyes en de 3ramapoetra, en l!jkt daardoor, vuoral uit de lucht, 
ock 11101 1o1at Gp hot plat-te en groene Nederland. Het heeft vJornamel ijk een· l andbouwkarak
ter (r~st, jute, katoen, thee), mut maar één grote stad, Uaci~ (¾ millioen inwoners}. 
Het verkeer is er nog chavtischer dan hier deer Je vele fietsers ·en drie-wiel er taxi's 
moGi beschilJerd met bloemen en lieve meisjes, al of niet met een motGrtje. Het kli- ' 
maat is er heerlijk in ue winter, warm, drooy en wolkel OûS, 1s nachts frisjes. ûe zomer 
is er lan.,i zo leuk niet, vochtig en ve~ warmer, met verschrikkelijke regenbuien. lk 
was er drie weken, in verban~· met een klein congres, Jat de eerste tien dagen in be-
s! ag nam. , 

Oe lezingen werden gehouden in het yl oednieuwe Atomie Energy Centre, met· een 3 l:IV 
Van de Graaff-generator, juist als in Utrecht. Het conyres was uitstekend georganiseerd 
en llaardoor·een groot succes, met iedere dag een "functien, een diner, receptie of 
toapa:ty, e~ op u-1 zonuay aen boottocht op Je rivier vol met voorwereldlijke schepen, 
geroeid, gejaagd of gezeild, met vierkante razeilen. Het meest indrukwekkende diner was 
aangeboden door_ Je Gov~rnor van Oost-Pakistan, in Z1Jn pal eis van een Mongoolse praal, 
met zijn voltall 1ge kalnnet en nog 'ilat ambassadeurs en Beyums (prinsessen) en zo. 

Een week-end hebben we dooryebracht in Je heuvels oostelijk van de havenstad 
Chittayony, 7 uur treinen van Oacca. Door het bouwen van een stuwdam is er enige jaren 
geleden een enûrm meer ontstaan, zo yroot als Je Zuiderzee, maar met kristalhelder 
water en veel yrilliger van vorm, vol mst eilanden on lange smalle schiereilanden. In 
een eilanJ-d~rp van vier huizen op palen kregen we uitstekend contact met Je bevolking 
doordat mijn Ni emeyer1 s A1 yoell brandde in de waterpljp van het opµerhoofd, de ki nu eren ' 
1 open bloot en ,ie V'l wassenen volstaan met een schortje. In een ander, veel groter, 
d~rp bekeken we de boeddhistische pagode, met kaal geschoren monniken in oranje jurken, 
en bonte platen, beelden, papieren slingers en vlaggen. 8uiten kregen we een doodschrik 
van een héél grute olifant, die ineens van achter een huisje op ons toe stapte ; er 
bleek later een mannetje up te zitten, maar die was achter die grcte kop met slurf en 
flaporen verbc, ryen. 
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In \'/est-Pakistan 'lias ik maar etin week, een pa_ar da9en in Lahore en in Rawalpindi, 
en een nacht in Karachl. Voor een flink deel is hot d~e w~estljn. Een merkwaardig en 
afschuwelijk prcbleem is"bp vele plaatsen de verzilting van de bodem; grote stukken 
lanubouwgronc zijn veranderd in witte vlakten. Door cle intensieve bevl ::ieiing van de 
laatste 50 jaar kwam het grondwater steeds hoger, je b~venste laag hiervan bleek zo 
zout al_s zeewater te Zijn: de enige (dure) uplc,ssing is sloten graven en elektrisch 
bemalen Jiepe putten om het zout weer wey te spoelen. 

Vanuit. Rawalpindi maakten 111e een mooie tocht naar Murree op 2100 m huogte. We 
stonden ar t Llt aan onze knieën in de sneeuw en hadJen een indrukwekkend uitzicht op 
Je 6000 en 7000 m h0ge topp en van de Himalayas, vel e tientallen kil ometers ver, in 
het ~mstreJen Kashmi r. Ne Jronkon er koffie in een cafétj e, waar de heren en James 
met nKin~s" en "Uueens" waren Jan~eyeven. 

In lslamabaJ, tle nieu·re hoofJstau, werè de NeJerlancse ambassade behJer:~ Jc,or een 
ouJe baJiendc met witte tulbanJ, en witte burnoes met een oranje leeuwtje op Je lin
kormvuw. t1lleen C.:e kanselier 111as tot nu tc,e naar lslamabaJ verhuisd, Lle rest is neg 
in Karachi. Hu had schorpioenen in de badkamar, yroene slangen in Je tuin, en vorige 
week haJden er 's avonds drie zwarte panters duor zun straat gewanJelJ. 

Mocht U uit Jit alles tle in~ruk hebben gekregen Jat Pakistan 1J1el een fun land 
is, Jan is die lndruk in zekere mate juist. Maar. _het is heel ery arm, er zijn 85% 
analfabeten, en het wordt maar ondemocratisch bes tuuru; de rijken n rden er rijker on 
je arm,m armer. Oe fysica is er nug niet veel , maar dat k:imt ,;mdat ze noy maar net 
Zijn llegcnnen en Ztlker ni el door een gebrek aan enth i:.-usiasme. 

Tot s1.: t wil ik 00',i een paar ( van mijn ei gen) vcurcordel en rechtzetten. il\ohammeda
nen Zijn niet allemaal humorl oze fanaten, die met zwaarden ..,µ witte paarden door de 
woestijn rennen um Je 1 slam te verbreiden; ik ben all een in cçntact gekomen met blj
zonJer zachtaardige en bijzonder tolerante mensen, waar je. uitstekend e1m grapje aan 
kwijt kunt, ook over het gel vof; ze spraken uitstekend Engels. De gelijkheid van man 
en vr0u111 is •in de.wetgeving verder dr,~rgevoerd d:ui in vele Europese landen; meisjes 
stuJeren en beginnen nu ook in vele ambachten Joor te dringen; maar ze blijven geluk
kig nog tiel, zeker in Oost-Pakistan hun dikwijls prachtige sari 1s dragen. Hoewel de 
Koran toestaat dat de man meer dan één, maximaal vier, echtgenotes heeft, komt dit 
maar in. onyeveer 1 % van de huwel Ijken voor; het is te duur. 

Een land, 111aar ik best nog eens naar t ue wil. 

- 1 -
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" J E V E R R E K W K E R n 

LENGTEMETING r1LS Vi-lK 

Uw redactie vroeg mij iets te vertellen ever m~n werk~~ Je T.H. Elndhuven. We la
ten in het miJJen 0f Jat belaniJStelling is naar uithJeken ~an de fysica vf alleen maar 
nieuws gierigheid "hoe uiep een mens kan zinken 11 • Ter zake: 

Uitganysstell ing: 1 engtametiny wm .lt all een ~eureven do11 r metaallrnwerkers (toevall i
ge f ou t van deze uitspraak kleiner ~an 0,1%). anJers gezegd: het aantal lieden van an
uere herkomst Jat zich - anders ~an incidenteel - met lengtemeting bezighouJt is tey6n 
de metaal bewerkers te verwaarl azen. Dit l ei<lt fot de twee volgende vragen: ll'aarom ~e
drijven metaal bewerkers lengtemeting en 'llat is de consequentie voor ûi e te verwaarlozen 
fractie lengtemeters van anûere herkom,t 7 

Het eerste punt is hier ei,;enlijk niet aan de orde en kan alleen maar aangeduiu 
~crden: een zichzelf respecterend metaaloewerker kan zvnJer buitenissi;1s hulpmiddel en 
een -.:ierkstuk met afmetingen vélll bijv. 100 mm maken met een fout van hüu,Jstens 0,01 mm. 
Geeft U hem spe ciale machines Jan haalt hij ~.001 mm. Deze werkstukken moeten uiter
aard gemet en worden, uiteraar~: want men stelt vrijwel steeds de eis dat ce werkstuk
ken uitwissel baar ZlJn het z. J. pasmaken w,:;rdt all een geaccepteerd als het product 
niet op andere mani er ;1ereal i seerd knn worden. ( 1 nstrumenhnakers Zi;n berucht Joor hun 
voo rliefue voor pasmaken. Meestal moeten ze wel, cm~at voldoende meet-instrumenten 
ontbreken, maar persoonlijk vim! ik ht"Jt nde pest voor het vak"). 

Het tweede punt is hat ei ;1enlljke onderwerp van uit geschrift; anders geformul aerJ 
valt het in drieën uiteen: kan een fysicus bevrediging vinde.n als specialist in Je 
lengtemeting, muet hij Jaarvo or een speciale instelling hebben en wat zijn de conse
quenties vc:n j e metaal be111erkende afbmst van ZiJn cc ll e~a' s ? De eerste vraay kan ,Je
makkel Uk beantwcarJ worden: er is in ons lanJ een (klein) aantal fysici in Jit vak en 
ze Zijn er tevreden mee. Over Je andere vra;;en kan ik al 1 een een persoonlijke visie 
Je ven. 

Oe meetproblemen, meetobjocten, komen uit de sfeer vnn Je werktuiybvuwkunue, maar 
ée meetmethoden ZIJn in hoge male fysisch. Zol any het om routinemetingen gaat kan ie
Jereen met volJ~ende belangstel] ing en zin voor zorgvuldig werken Je instrumenten be
dienen; als het pr:ibleem nitJt 11 in het b-iekje11 staat is het vaak ûe Qeesteltjke insµan
nin;i van de fysicus waardig. Soms za1 hiJ imµroviserenderwljze het probleem oµl ossen 
d<Jor ad hoc comtJinatie van bcvenstaande instrumenten {waarbij de toepassing van die 
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instrumenten soms hemelsbreed verschilt van de bedoeling van de ontwerper), soms 
ook zal hij een aan het probleem aangepast instrument ontwerpen en laten vervaardi
gen. Daarbij is hij dan in goed gezelschap want aan de basis van de moderne lengte
meting staan drie meetinstrumenten die in 1890 door Ernst Abbe zijn ontworpen. 

De meeste meetproblemen worden ongevraagd en onver~acht aangeboden, daarnaast 
kan men op bescheiden schaal zei f iets entameren. 1 n bei de geval 1 en is het gebied 
nau'llel ij ks te begrenzen. 1 k vol sta daarom met enkele wil 1 ekeuri ge voorbeelden: een 
raar probleem: nauwkeurige meting van de plaats van rekstrookjes op de binnenzijde 
van een 1,5 m lange pijp van 10 x 10 cm2 doorsnede. Een min-of-meer routineprobleem: 
het op 0.01 mm nauwkauri g uitrichten van een paar el ectrostatische quadrupool 1 en zen. 
Extreem: het ijken van een l ineaal, lengte 500 mm, 500 strepen, dank zij .een speci
ale cyclische meetmethode ca. 1300 meetpunten, nauwkeurigheid 0,001 mm. Men kan zich 
afvragen wat voor fysica er in die meetinstrumenten zit. Dat is: vrij veel optica: 
microscopen, kijkers, interfcrometers. Verder electronica: verplaatsingsmeting door 
verandering van zelf-inductie en (soms) capaciieit, registratie en digitalisatie etc. 
Temperatuurmeting (uitzetting ! ) van hoge nauwkeurigheid, tenslotte subtiele mecha
nische construciies. Kernfyiita komt er vrijw~ nooit bij te pas, en ook lasers 
hebuen niet zo erg veel nut, misschien tegen Uw verwachting in. 

Er is nog een uithoekje, dat van de extreem-nauwkeurige lengtemeting: ijkingen 
van al lerhooyste precisie, hanteren en bestuderen van de primaire lengtestandaard. 
In dit gebied heeft men te maken met relatieve nauwkeurigheden tot 10-9. Het wordt 
misschien door enkele tiental 1 en menian in de gehele wereld betreden, en voorlopi g 
is cnze belangstel 1 i n9 all een maar theoreti ~ch. 

Het voorgaande is mi scshi en wat onsyst emat l sch geschreven, maar geeft hop el ij k 
toch een indruk van het vak. Ons rest dan nog iets te zeggen over Je consequanties 
van de 11mutaal bewerk ende omgeving". Het vak komt voor bij de grote metaal bewerken de 
industrieën en u; teraard bij da technische hogescholen, waar het ook gedoceerd 
wordt. De omgeving is voorname] ijk 1:1erktuigbouwkundig, een fysicus voelt zfch 
daarin - althans aanvankelijk - een 11di spl aced personn. Hij heeft zich aan te pas
sen aan de daar heersende denkwijze, anders verstaat hij zijn klanten niet, en oa•· 
gekeerd. Hij ir.oet ook weten hoe bij v. een tanflwl el in el kaar zit, hoe een kotter
bank werkt etc. Aan de andere kant heeft de fysicus In deze omgeving een nuttige 
taak door op te -treden als "enfant terrible": hij sch opt tegen heilige huisj es, 
trapt op tenen en stelt zaken discutabel die door hel e werkt ui gkundi ge vol kstammen 
als vast staand aangenomen worden. lfatuurl ijk is het wèl aan t g bevel en bij voor
keur tegen di~ heilige huisjes te scho.µ pen die niet zo erg vast staan, anders be
zeert men alleen zijn tenen, Ook dit schoppen heeft du, zijn specifieke probl emen 
en kans op slagen heeft alleen hij die - zij het intuîtief ~ enig Inzicht heeft 
in technisch~ problemen. 

Nuenen, 20 februari 1967. J. Koning. 

(\ 
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ENKEL E K.\NTTEKEN IN GEt~ HIJ EEN S TUDI ESCHEMA 

1 n de afga] open weken hebben vel en van U op het taf.el tj e bij de kleine collegezaal 
stapeltjes wn telkens zeven aan el kaar geniete papieren zien 1 i ggen •tim mee -te nemen 11, 

net als het t1idschrift dat U nu in handen hebt. (Zie ~.9087). 
· De papieren waren in de eerste plaats ued ~eld voor. kandidaten in de experimentele 

natuurkunde, maar (!ok voor i eJer tJi e zich qualitate qua, of om andere redenen i nteres
seert voor de doctoraalstudie. 

Oe auteur van Jit "Schema voor de doctoraalstudie experimentele natuurkunde" is de-
zelfde als degene ui e de enkt.ll e kanttekeningen die nu vol gen heeft opgesteld en men 
kan zi ~h afvragen, waarGm hij zo betrekkel Ijk kort na het eerste verhaal, al met een twee
de komt. Het' antwc.cr:J is 1:anvwdi y uit: een huisorgaan biedt een griredare mogelijkheid 
enkele mee.r persocnlijke , minder formele opmerkingen te maken dan een sch'em·a..- zelfs al 
is c;pzettelijk vermed~n het laatste.als een strak recept zonder tvelichtingen · aan te 
lii eden. 

Het schijnt dat eertijds chi nese uitgevers met opzet enkele drukfouten in hun werk 
lieten zitten of aanbrachten ten ~erieve van hen voor wie het vinden ervan een gen ceg
Juening betekende. 

Voor de kandidaten in Je experimentole natuurkunde heb ik een analoge proceuure 
,ievol yd, zoals Je 11µreci ezen" cnder hen gemerkt zul1 en hebben: Je sum van de 11daguren" 
ki opt niet ,;eheel mGt wat ik eerr.ler in het verhaal becijferde. Mijn oi:izet is hier echter 
.Jen andere ge',1/eost dan di e van de chinese uitgevers: ik uedoelde hiermee· een indicatie 
- Zij het natuur] ijk :1een exacte numeri.oke representatie - te geven van do armslag Ji e 
schema's als Jeze moeten laten. 

De mens kan biJ uvekhouJen all één niet leven en zelfs niet all een bij studeren, laat 
staan uat hij zich tJan harmonisch zuu kunnen ontwikkel en. !lit zal veel al in contact met 
·rnderen moeten gebeuren en het is dus ZC<lk dat men ZiJn studieschema niet zó inricht, 
:at aan die m~yelijkhaden t8 kort wLrdt gedaan. 

Uat zou m1Jns inziens het geval zijn als iemand Zijn 10 "av~ndurenn per week, verdeel -
,Je over 5 avonden, waarcp hij tel kans 2 uren studeerde. l1hj staat veel eor voor ogen 2 
aycnden elk van 3 uur studie en nog 4 uren in het week-end, b.v. op zaterdagochtend 
.,f -mi udag. 

Men heeft dan voldoende avonden beschikbaar voor activiteiten die voor Je meesten 
onJer cns zeker even boei end en vormend ZiJ n als da vakstudie. 

Het is me gebleken dat er een misverstand mogelijk is over de introductieperi ude. 
Ue bedJal i ng is dat men ui e d~orbrengt blj één werkgroep, oen verdeling over meer werk
yroepen zou een weinig zinvolle versnippering van tljd en aandacht betekenen. Het is 
. verigens niet noodzákeltjk om zo 1n kennismakingsperiode mee te maken. Wie eerder weet 
wat hiJ prefereert als eerste en tweede on~erzoek kan direct lJeginnen; het is zelfs 
.-iewenst .dat te d Len en het kan voor hem vruchtbaarder Zljn. 
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In gesprekken met kandi jaten is me gebleken dat sommi~en het een moeilijke upgave 

vinden om na "hele Jagen" OIJ het labvratorium experimenteel gewerkt te hebben , 1s avunds 
no~ met succes aan Je theori e te werken. 

Het bl iJft gewenst er naar te streven dit vermogen te wtwikkelen, maar wi a het niet 
direct kan, zou b.v. (schema Il 66k gedurende de eerste helft van het tweede jaar 
1s middags experimenteel kunnen werken en pas daarna hele dagen. Dat betekent ten hoog
ste een vertraging van enkele maanden. 

Ik zou het bijzonder plezierig vinden als velen ~e vcorgestelJe studiewuze z~uden 
willen beprcevan um mij dan na een redelijke tlJJ, b.v. aen half jaar, hun ervaringen meJe 
te delen. \Vell icht z~den deze via s2 enigszins gekanaliseerd kunnen worden. 

Tezamen zouden wlj dan kunnen nagaan àf en waar lle vcorgestelde schema's verandering 
of aanvulling behoeven. 

Gaarne reken ik op Uw medewerkin9 in ueze. 

Tot slot no~ dit: 
ue ondergetek~nde heeft zelf niet volgens het gegeven schema gestudeerd en hij zou 

dat waarschiJnl IJk Gak niet buiten de oorl ogsomstandighedan van 1940-1945 gedaan hebben. 
Nochtans wil hlj niet gezien worden als b.;etvaardige zondaar, die Zijn bekeriny 

eipenlljk belijdt (men denke aan het Amsterdamse Vondelpark). noch als een vos die de 
passie preekt, m~ar eenvoudig als iemand dia ervan ovartui gJ is dat de voorgestelde 
VriJZe van studeren haal baar, nuttig en, gezien de verscherpte maatschappel ljke ei sen, 
nodig is, · 

dat wi1 zeggen, als Uw mentor, 
· J.J. Broeder. 

8 E. H E E R- E N L A B O R A T O R I U M M E D E D E L I N G E N 

E. H. B.O. 

Voor de opbouw van de Bedrijfs Geneeskundige Dienst van de laboratoria van de 
Universiteit zoekt Dr.· _van Lanschot contact 111et p~r,oneehl eden, df e het dpl oma 
E.H.B.D. bezitten, een ·g~hele of gedeeHelijke opleiding E.H.B.O. gevolgd heblJen 
of beref d zijn dit alsnog· te ·doen. 

Vergoeding van de te verrichten (controle )wérkzaamheden wordt overwogen. 
Bel angst ellenden kunnen zl ch opgeven btj mejuffrouw Rutten. 
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i EDE DEL I N GEN s2 

Zoeterwoudsesingel 57b, leiden 
~ostrekening: 440984 
oank: Alg. Bank Ned., Leiden 

O.N. T.F.N.-CONGRES 

ORGANISATIE VAN NATUURPHILOSOfHISCHE 

EN TECHNOLOGISCHE F~CULTEITEN IN 
-----------~------------------------

NEDEIUND. 

De organisati e van Natuurphil csophische en Technologische Faculteiten in Nederland 
organiseert op 29, 30 en 31 maart a.s. in Lei den haar jaarlijks congres. Als thema is 
gekozen: "De functi e van het mouel in de natuurwetenschappen". Het model speelt een 
belangrijke rol als vereenvc,udiging van dil werkelijkhei d. Oe WijZo waarop het model in de 
verschill ende takken van Je natuurwetenschappen beµaal J wordt en de bruikbaarheid er
van, zullen tijdens het cc:ngres door acht hoogleraren nader uiteen gezet worden. 

Een inleidend coll elje zal !legoven worden door Prof. Dr. Mr. C.11. van reursen, 
hc.o gl eraar in Je llijsbegeerte. 

Een en ander zal gegarneertl worden met excursies, lunches, ui ners en di vertisse
ment in de avonduren: Het congres zal besl oten worden met een galaual. 

Begin maart zijn aan alle studenten in t.le natuurwetenschappen proyrammaboekjes 
t oeyezonJen, waarin n&Jere geyavens, benevens een inschrijfformul icr te vinden zijn. 

De congrescommissie hoopt U in groten getale in leit.len te kunnen begroeten. 

INLICHTIN(IN: Congresbureau Stationsweg 46, kamer 658-660 
Tel efcon 01710-48333, toestel 3115. 

s2 Bridge drive. 
2 ' 

Op dinsdag 7 maart werd tn Caf~ de Poort de S Brtdge drive gehouden. 
Na de gebruikelijke inleici'ing konden 6 paren zich in het strijdgewoel storten •. 
Dankzij hun geconcentreerde kaarten mochten de heren: van Straten en Langevel d° { van 
het Fysi~ch Lab.) zich winnaar noemen. De tweede prijs ging naar het team Koellnk en 

van Kap el l e. 
Ter plaatse werd de e~rste prijs { een halve fles Bokma) geconsumeerd, onder dank-

zeggl ng aan het winnende team. Een spontaan applaus voor de ,oortreffel i jke organi sa
tie van de heren sportcomml ssarl ssen: van Royen en Buurman { de 1 aatsta 111as hel aas 
ziek) besloot deze avond. 
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JAARVER~DERING PERSONEELSVERENIGING nFYSISCH L"BOR,1 TORIUM 11 

Op vrijdagavond 17 februari 1967 werd de j aarverya<J eri ng gehout.len van de ·pars oneel s
vereni 9i ng 11 Fysisch Laboratorium 11 • Na tle c,peniny t.loor Je voorzitter 111eruen Je notulen 
van ue vorige vergaJering behandeld; 

1) contributieregeling; 
2) ere-lidmaatschap heer van 8ennekom; 
3) t oetreJi ng wet enscha~pel Ijk personeel, 
4) attentie bU verl ovingen. 

ûe notul en punten 1-2 en 4 werden snel afgehandeld, uver punt 3 werd een levenJige 
Jiscussi e gevoeru, waarop illij nog nader zullen terugk omen. Daarna werden Je agendapunten 
afyewerkt. Het jaarversl ag werJ door de secretaris, Je heer Gerrits, voorgelezen. In het 
kort komt •t hierop neer dat in het afgel open jaar 8 leden van de personeelsvereniging 
de dienst hebben verlaten door huwelijk en positieverbeterin~. Er zijn 17 nieuwe 1 eJen 
bijgekomen en 3 1 eJsn hebben hun li dmaatschap opgezeyJ. Ho3t t otaal a:infal l e<len is nu op 
103 gekomen. VerJer hebben we op 28 apri 1 een fil mavonJ yehad, op Z septtimber zijn 51 
personen naar ue 11 Tapt ce Delft" geweest. Een excursie naar de sterrewacht werd georga
niseerd l p 16 en 21 september voor twee groepen. Oµ 24 oktober is er gevoetbal J tegen 
s2 en 11/E- de beker kw am weer in ons bezit. De foto- en di aweostrijd ( tent aanstelling) 
werd gehouden van 17 okt obgr t ot en met 12 november. Op 26 november hebben 25 kinderen 
genoten van het St. lli col aas kinderfeest. Ons medeleven hebben w\J betuigd: 

6 x b\J hu111el ijk 
2 x b\J verl oving 
4 x blJ geboorte 
7 x bij zi ekte 
2 x bij 25-jari g huwelijk 
1 x bij 12½-j ari g hu wel ijk 
3 x bij afscheid. 

Ook hebben 111i1 onze deelnemin g betuiyJ aan Je Famil i c Burger. 
BiJ ah ez i ghei J van Je penni ngmeasteresso over\ egde J& -secrctari s aan Iedere aanwez i -

ge een financi eel jaar~verzicht. Dit ligt alsnGg ter inzaye bU de pennin~eesteresse , 
fllej. J. o-1nnema. 

Uaarna volgde het verslag van de kascommissie. 
Ue waren nu aan het 58 agendapunt gekomen: de bestuursverkiezing. De heren Schimmel 

en Gerrits waren afgetreden. üe heer A.J. Schimmel had zich in tegenstelliny tot ue 
heer Th. Gerrits niet herkiesbaar gesteld, Docr het bestuur werd als nieuw bestuursl iJ 
voorgest e 1 tJ Je heer 6.l. 81 ott erman. De 1 eden hadden een schri ft·el Ijk verzoek ingediend 
en Je heer J.B. 1/outerse (Universiteitswerkplaats) kandidaat gesteld voor een bestuurs
functi e. Voor twee bestuursfuncties waren dus drie gegadigden nl. de heren Gerrits, 
~l etterman en l'louterse. 
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Na de stem, ing bleek dat de heren Gerrits en ~outerse door een kleine meerderheid 
van stemmen gekGzen waren. Na deze verkiezing werd met algemene instemming mevrouw 
S.F. Kronemeyer aangewezen als nieuw-lid van de kascommissie. 

Vervul gans wer<len de plannen voor het 1 opende jaar besproken. Tot slot werJ ge
legenheid 9egeven tot de rondvraag,· waarna ue vergadering werd gesl oton. 

Het bestuur. 

Op de bestuursvergadering van woensdag 22 februari 1967 is de functieverdeling 
van het nieuwe bestuur van de personeelsvereniging als volgt samengesteld. 

d. van ZIJ l 
J. IL Jasperse 
J. 8. 'i/outerse 
Th. Gerri ts 

Voorzi Her 
Vice-Voorzitter 
Secretaris 
2e Secretaris 

Mej. J. i,nnema Penningmeesteresse. 

BUITEHDilG 

Met de ~roei van het aantal medewerkers en de geoyrafische verspreidiny van die 
medewerkers nemen de ondorl inge contacten in absolute.zin wel toe, relatief echter 
af. Toch blijkt er een behoefte aan meer en meer intensieve niet-functionele con
tacten te bestaan. Denk .iiJ \'oor~eel d aan de zeil dag van K V en het gezamenlijk thee
drinken van Bi ofysica. Onyehi j tal Li plegen stafraad en personeel svereni ging in dezen 
reeds activiteiten die toe te juichen zijn. De redaktie van Fylakra meent, in alle 
bescheiJenheid, dat zij reeds een kleine bijdrage levert en stelt zich voor deze bij
urage te vergroten door het instellen van een BUI TENDAG, die elke eerste zaterdag van 
de zomermaanden gehouden zou kunnen wurden. Op deze buitendagen kunnen door jongeren 
en ouderen, vital en en 1 ui aards, p:-ofessional s en amateurs allerlei sportieve àcti
vi tei ten, als recreatieve pàssl vit ei ten gepleegd worden. Zowel het nuttigen van 
zelf-meegebrachte etens~aren (bijvoorbaeld het amerikaanse outdoor-party-idee) als 
een pannekoeken maaltijd zijn denkbaar. 

Daartoe worden all \l mada~erkers met echtgenote(s)(n}, verl oofde(s)(n}, e·,entu
eel met oudere kinderen uitgenodigd. De programmering van deze buitendagen kan ver
schei den zijn, en wordt in overleg met de deel nemers van de eerste keer opgesteld. 
Vandaar dat de eerste keer (de eerste zaterdag van de eerstvolgende maand na ver-
schijning van dit num er) een buitenochtend gehouden wordt te beginnen in Theehuis 
Rhi j nauw en te 9. 30 uur. Behalve genoëiii,rëivêrl eg onder het genot ~'an een kop koffie 
zal een auto-ralley gehouden worden die op een horizont punt beëindigd zal worden. 
'ljèl dient vermelding dat de Fylakra•redaktie slechts hiertoe bereid-is totdat een 
ander of anderen de oryan!satie overneemt(nemen). in eerste instantie zeggen ~Ij 
echter: 110P NAAR RHIJNAUYIEN, DAAR KUtJ JE wAT ~CHOUWEN 11• 
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K L E I N JOURNAAL 

16 Colloquium 
üi es concert 

17 Viering Dies Natalis 
Stadsschouwburg 
~rof. Ur. R.C. Kwant 
tlomkerk 
Rede Prof. Dr. k.R. Hulst 
Universiteitsgebouw 
receptie 

18 Universiteitsdag 

2U 

21 

22 

24 

27 

31 

4 

7 

10 

11 

17 

~romotie J.J. ten 8osch 

s2 lunch 

Staflunch (Transitorium} 

Go.ede Vrijdag 

2
8 

t'aasd:ig 

hfschei J ~.N. van Straten 
receptie 

s2 lunch 

Natuurkundig Gezelschap 
Ir. J.A. Wisse en Drs. K. van der Veen (De Bilt): 
üe Belgisch-Nederlandse Zuidpoolexpeditie 

Kandidaats- en Doctoraal examens 

s2 lunch 

l·romoti e H.P. Leenhouts 

15. 30 uur 
20.15 uur 

gesloten 

10.15uur 

14.UO uur 

15.15 uur 

14. 30 uur 

13.00 uur 

12. 45 uur 

gesl aten 

yesl ot en 

15. 30uur 
17. 00 uur 

13.00 uur 

20.0lJ uur 

14.00 uur 

13. OU uur 

14.30 uur 
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Nieuws_11an_Elektronica (waar men bij voorkeur Golden Science Ficti on rookt) 

- Voor de reikhalzers; Ons 8AI V-feuilleton (slot). Elektricus heeft het beleg overleefd 
en ken bij bijna alle ~laktrometerkastjes del ogaritmische feature inbouwen. De rest 
volgt, of is zelfs al volt ooid als de halzers dit lezen. En fijn meten dat we nu 
kunnen ! 

- Goed nieuws voor de hoogspanningspejessabestellers: de uitbesteden stromen binnen 
(nou ja .... ). Tot de opticiëns onder onze klanten zeggen we: 11 yo and multipl y11

• 

- Liefhebbers van enge sµannîngen kunnen (even) van ons lenen een 25 kV meetkop, te 
gebruiken bij een 10 1uA Uniyor 4S universeelmeter. 

- Lage hoogspanning: onze beroemde (nee! niet beroerde) op-amps kunnen desgewenst met 
2 x 24 V vcedîng best ookt worden zonder te schroeien. Th. Koch, TnO-lab, heeft zelfs, 
met enige ombouw, 2 x 36 V er op l osgelaten. Kan te pas komen als U 1n grote zwaai 
wilt maken. 

- f'hil i ps levert goede voedingen 0-35 V, 1 11 met tevens i-regel ing. \fo hebben er enkele 
in voorraad genomen. 

- Er wordt gewerkt aan een verbeterde laagfrequent loek-in versterker. De vroegere ye
transistoriseerde versie bleek nc;y niet voldoende l ineair, door het gebruik Jer op
amps hopen we eens en vooral ( was dat maar waar ••• ) alle moeilijkheden op te lossen. 

- Het maken van t,Jd wordt een gedwongen special i t1Jd van ons. U zoudt ons heel best kun
nen helpen door in eigen- en organisatorisch aanpalende werkyroepen eens goed te neu
zen of hetgeen U b1J ons bestelt niet reeds dáár aanwezig en leenbaar is. 

-9 -11 
- Over teit gesproken: de kwartskl ok loopt 1.10 te snel en daar_~amt minder dan 10 

per dag verandering in, richting onbekend. De offset is -300.1ü . 

G.J.K. 

HET IS GEWENST, DAT U V66R 10 UUR MELDT : 
"IK 8EN ZIEK", of "WEER HERSTELD". 


