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FYLAKRA 

I EDEDEL I NGENOR~AN VC\ LABORATORIUM 

11e jaargang no. 3 apri 1 1967 

Redaktie : Prof. Dr. J.B. Thomas, voorzitter, 
Drs. A.J. Borgers, H.O. DiJkstra, Dr. Tj. Hollander, 
f1lej. W.A. M. Rutten, Ors. C. l . Schoonheim, J.8. ~outerse, 
il. van ZIJl. 

TIEN JAid 1 FYLAKRA'. 

[.p 2 januari 1957 iag Fylakra voor het eerst het levenslicht. Oorspronkelijk was 
hot blad bedoeld voor mededelingen betreffende de personeelsvereniging, zoals dit 
~ok in het artikel op de eerste pagina van die Fylakra tot uiting kwam~ Het was eon 
schuchter begin. Er was geen officiële redaktie en de tekst werd gelichtdrukt. Erg 
fraai was hot bepaald ni et, maar hot vol deed aan een bepaal de behoefte om aan het 
personeel, dat zich toon snel uitbreidde, verschil1 ende mededelingen te doen. Toen 
naderhand do verschillende dependances en gebouwen in noe Uithof• kwamen, werd de 
Fylakra een middel om do onderlinge contacten zoveel mogelijk in stand to houden 011 

daardoor niet van elkaar t e vervreemden. Het jasjo is in de 1 oop van deze 10 jaren 
ViJf maal verni euwd. 

Jougdi ge personen Zijn nu oonmaal zo uit hun kleding 9e9roei d. Nu staan wo weer 
voor het feit dat het jasj e aangepast moet worden aan de tijd waarin we 1 even. De ~ 
s 1 agon Z1Jn vorbrui.kt en eerstdaags zal het gebouw van de Tandemgenerator worden ge
opend. DC; redakti e, zoals wij die thans in ZIJn huidige vorm kennen en die eind 1962 
gestart is, vuelt er dus .niet veel voor 0111 de bestaande oms 1 ag met de drie gebouwen 
te laten herdrukken.· · · 

Op de e.ersto pagina van het februarinummer is daarom een 11r11svraa9 uitgeschre
ven vuor een ontwerp van een nieuwe omslagtekening. De prijs is een cadeaubcm ter 
waarde van f. 10,-. Mag ik U nog eens aanmoedi yen om Uw sluimerend teken- en ont
werptalent op papier te zetten 1 Een schetsje is voldoende. De redaktie zal het 
verder wel uitwerken en wenst U succes !! 

B. van Zijl, 
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PERSONALIA 

Bl ljde _ gebeurtenissen 

22 maart 1967: 18 maart 1967: 
Ilja dochter van 
Je heer en mevrouw Hogervorst-~eykamp 

~~!~~~~ 
26 april 1967 te 14.00 uur te \Voerden: 

Hansj e zoon van 
de heer en mevrouw Jansen-Witkamp 

de heer G.B. Cri el aard met mejuffrou:;, c. ;L van Zwol. 

Nieuwe Staf- en Personeelsleden 

Per 1 april 1967: 
Mevrouw A.lil.J. Boelens-van Hessolingen, secretaresse Transitorium 
De heer ~.M. de Kruif, leerling natuurkundiy assistent, Tachnischo Natuurkunde. 

l'er. 16 aµri-1 1967: , 
Mejuffrouw E. fit, 11" Bart als, s ecrctaresse Beheerder.. 

Doctoraalexamens 

10 april 1967 (theoretische natuurkunde) ffl.J. Kenne ( cum lau~e ) 
(experimentele natuurkunde) A.K. van der Tuin. 

Na-kandidaten 

J Jl. E. Beau j oan Twunstraat 7 bis 

H.T.P. Rank~ Oraaiwe9 35 
hl. van Vel dhul zen Pi eter Ni euwl andstraat 32 
G.E.P.~I. van Venrooy Leidseweg 102 
B.Q.P.J. de Wit Abraham Bloemaertstraat 2 

MEI - 3ERICHTEN: 

o. l .v. Prof. Or. J. ten 
Ooesschate 
Prof. Dr. M.tt, Bouman 

o.1. v. Or. H.J. v.d. Bol J 
o.l.v. Dr. H.J. v.d. B~d 
o. 1. v. Drs. R.J. de Meyer 
o.l.v. Drs. ".E.L. Oieperink. 

Mejuffrouw W.k.M. Rutten, secretaresse van Dr. H.M.h.M. Wouters, hoopt e,p 25 mei a.s. 
in het huwelijk te treden met llr. j,M. Sheppard. 
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Beste Straat, 

of moet ik •geachte jubilaris' zegyen? - zo begon Prof. Veenstra zijn afscheids
speech voor de heer van Straten met ZiJn gezin, Zijn k1 einkinderen (mijn opa is de bes
te van Europa) en de vele genodigden, die de grote call egezaal tot de laatste pi aats 
bezetten. 

Professor Veenstra gaf geen direkt antwoord: evenals de meeste sprekers gobruikto 
hiJ bei de· stijl en. Uat was kenmerkend voor de waardering over de 44 jaren die de heer 
van Straten bi] o,nze Universiteit doorbracht. Uaardering over zijn werk als vakman, en 
als stimulator van opleidingen voor technici. Opleiden zit de heer van Straten in het 
bl olld: verschil] ende oud-1 eerl i ogen Z1Jn nu hoog! eraar en .••. Van Straten ni et ver
get en. Met het stimulercm van opleidingen was en is de heer van Straten ZiJn t1Jd ver 
vooruit. En daarnaast veel waardering voer de mens van Straten. Prof essor Endt begon 
mot een kritische noot: ik mis iets aan je, Van Straten: er ontbreekt i ets aan je 
image ! Prumpt liet de heer lanning 111aarsch1jnlljk het begin van zrJn speech in het 
water vallen en offreerde Van Straten een kl oeke feestsigaar. Toen voel de de heer van 
Straten zich kennelijk weer thuis, getuige het in de lach schieten bij het ophal en van 
vude anecdotes over vissen, stanksigaren in de oorl og, een nik~elbad via een verf
kwast. Als je van di o oude anecdctes hoort, dan krijg j e toch een beetj e heimwee. Hoi lil 
wee naar die vroegere tiJd, waarin zo veel kon en zoveel gebeurde. Net zo1 n soort ge
voel als over de vel dslag tussen marini ers en provo's in het Hmsterdamse Centraal 
Stati on. 

Na het welkom J~or de heer Wouters spraken Profess or Endt, Je heer van Ganswljk 
(Hoofd van de afdel in9 Personeelsbel eid), Profess or Veenstra, de h.iren van Zijl (namens 
Je Pors0ncelsvereni 9ing), de Jong, Lanning (Commissie Technische Ref eraten) en Buis
man ( van de bond voor Hoyer Onderwijs Pers 1)neel) van hun waardering. 

Het voert t e ver om hun toespraken te releveren, Vier van de aangeb oden yeschenkari 
zijn illustratief: envelop met inhoud, sigaren, een fles cognac en een model-proefwerk 
zoals Zijn leerlingen moesten maken, maar nu met een ingebouwde sigarenaansteker. 

Zowel de voor-ontvangst van het echtpaar van Straten in de kamer van Professor 
Endt, als de receptie na afloop van de bljeenkomst waren gezellig en drukbezocht. Een 
waardig besluit van een lange periode, waarvoor de heer en mevrouw van Straten te
recht hulde werd gebracht. Want veel heeft de heer van Straten voor ons laboratorium 
en de Universiteit gedaan en steeds heeft hij In zijn gezin daarvoor de llasis gevonden. 
Daarom kwam terecht het hele gezl n van Straten. 

Zo na111 de heer van Straten formeel afscheid: we zul l an hem bopel Ijk vaak ontmoeten. 
1 t (las een waardig feest of, zoals hij zei, een waardige 1afgangn. 1111 een ten aanzien 
van Van Straten1s werken blj de Universiteit is Veenstra1s uitspraak nu bewaarheid: 
de 111onsel1Jke activiteit strekt zich over een eindige ruimte uit. île wensen de heer 
van Straten een lange, fljne t11d toe, m'èt Zl)n gezin, ZiJn kleinkinderen, genietend van 
sigaren, vissen en 1al het goede der aarde". 

C.S. 
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n O E V E R R E K U K E R " 

____ c ~--I 
VAN EEN PENNEBAKJE 

Ue redaktie van Fylakra wil graa~ met eon aantal artikelen trachten een beeld te 
geven van werk an moyelijkheuen in de fysica buiten de Utrechtse ~lma Mater. Voorwaar 
een r,rijzenswaardi G streven, dat all 8 succes v0rdi ont. 1 k vrees all een, dat de redak
ti e uij miJ daarvoor 'ilat aan het verkeerde adres gekomen is, tenzij ze zou willen de
monstreren, dat je een fysicus overal v~or kunt gebruiken. 

De oudste lezers van Fylakr.:i zullen zich misschien noy herinneren, dat ik bijna 10 
jaar gel 0den ue cliJl houwerstraat verl afon heb en weggetrokken ben naar een bos- en 
bergachtige streek in het ousten van hi t land. Ik vonu daar een uitgegroeide bungalow 
met de plechtige naam Provis1;rium voor .Je Faculteit uer wis- en Natuurkunde van de 
Nijmeegse Universiteit. Mijn opuracht was te zoryen, dat die focul teit er kwam. Om me 
wat üp gany te helpen, hau een yoede genius voor een penneuakje op mijn bureau gezorgd 
met daarin een rood en een zwart potl ood, een gum, een schaar, wat paperclips en een 
p&lje gluton. Duidelijk is, Jat ik onmi ddellijk ook nug een rolletjo plakband heb laten 
komen. 

Het is nau;vel ljks te ll,1schrlJven hoe ja je v1;elt met een penneliakje en de updracht 
te zorgen, dat er een faculteit komt. Da eerste 10 dagen weet je echt niet waar je 
mo~ beginnen moet en Je vulgende 10 jaar niet waar Je het eerst mee moet beginnen. 
Geld en grond moeten er kumen, g~bouwen on instrumentarium, acauemici en niet-academi-
ci, diensten voor technische en administratieve zaken en voor koffie, studenten en 
studieprogramma's, bveken en oen 0.Z.8. um maar een ~reeµ te düen. Dus begin je maar 
met plannen en het laten drukken van briefpapier. 

Ik zal U, lezer, niet gaan vermoeien mat een verhaal over .Je groeistuipen van een 
faculteit, ofschoon menige vrolijke noot de moeite van het vertellen waard zou zijn. 
Trouwens als ik een versla\/ van mljn uel evenissen zou schrijven, zou Fylakra beslist in 
papiernood komen. Laten wa daarom maar eens zien wat er van dat pennebakje ~eworden 1s. 

Met uitzondering van de farmacie Z\Jn thans alle letters van het alfabet (volgens 
het oude academisch statuut} in N1Jmegen aanwezig, alhoewel twee studierichtingen 
(sterrenkunde en 9eol ogi e) niet varder gaan darr hetgeen als bijvak nodi i, is vour andere 
studierichtingen. Het aantal studenten is van 16 in het eerste jaar opgelopen tot 800. 
Ue 111etenschappel ijke en niet-wetenschappelijke medewerkers zijn yegroeid van !:> naar 500. 
De bungalow is vervangen door een laboratoriumcomplex van 1UO.OUOm3 met no~ 220.000m3 

in aanbouw, waarvoor de opleveringsdata 1967, 1968 en 1969 zijn. De plannen voor Je 
volgende 75.0üOm3 li~yen klaar. Dat klinkt allemaal indrukwekkend. Misschien wordt U 
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wel een beetje jal oers. T~ch zitten we even krap als U in de Bijlhouwerstraat in de 
volste jaren. En tJ1J de verwachte groei van het aantal studenten zuil an 111a, ondanks 
alle nieuwbuuw,steeds meer tekort komen. NiJmegen lijdt even harJ onuer de financierings
pol itick van de overheid als alle andere universiteiten. ~e hebben maar één voordeel, 
alles wat we heuben is nieuw. 

lrlede doordat 111e met een helemaal schone lei konden beginnen, hebben we bij de fa
cul tcit ~er wiskunde en natuurwetenschappen een oryanisatievorm, die ik wel uniek ma~ 
noemen. Er is een straffe centralisatie en tegelijk een sterke decentralisatie. Daar
naast is er de situatie, die U in Utrecht ook kent, nl. dat het organisatorische en 
financiële en beheerstechnische een zelfstandige factor in het universitaire bedrijf is. 
Om te be9innen met de decentralisatie, het bureau van Curatoren in ~HJmegen omvat niet 
meer dan ca. 15 staffunciionarissen voor het College van Curatoren zelf. Uiteraard 
Dinnan Je jaarlijks in yrote llJnen vastgestelde begroting li;,t alle handelingsbevoegd
heid JU de dirotteur van de faculteit. Deze ûpzet heeft neg al wat consequenties. 

Jaarlijks krîJgt de directeur drie budgetten tot zijn beschikking, é6n voor matarië-
1 e, één voor personele en één voor bouwui tgaven. Het is Zijn taak en verantwoordcl ijk
heid te zorgen, dat met die budgetten uitgekomen wurdt en dat een ~ven~ichtige verde
ling over de subfaculteiten, vakgrcepen en afdelingen ~laats vindt. Met uitzondering 
van de aanstel I i ng van hoogleraren en leet oren en het ver] enen van l eercpdr::ichten wor
den de meJewerkers door de directeur bencemd. Bi1zondere zaken als de bekosti yi ny 11an 
:.>ui ten! andse congressen, de aanschaf van dure apparatuur, het verlenen van ~uitenge
woon verlof enz. komen bij hem op tafe1. Ook oouwzaken, zvwel nieuwbouw als verbcuwin
y~n en ondJrhcud vallen onJer zijn zcrg. Voor al deze taken is er een uitvcerend ap~a
raat, dat ~.m. omvat een plan- en bouwbureau met architecten, technische adviseurs , 
enz., een personeel sJi enst, een onJerhc.udsdi enst en een bejrijfs1JUreau. üi t apr,araat 
werkt als loyisch gevolg van de uecentralisatie uitslui hm.i vol,r Je faculteit Jer 
wiskunue en natuurwet~nschappen. 

De directeur is dus een soort van machthebber van Curatcren bij de faculteit. Daar
naast is hlJ echter tevens en voor alles een pleitbezorger en belanguehartiger van de 
faculteit bij Curatoren. Dit maakt Je zaken niet eenvoudiger. Heel uikwijls veel ik miJ 
zitten tussen hamer en aambeeld, maar ook dat went. 

Het is duiuelljk, dat, ook al heeft de faculteit een zeer grote zelfstandigheid, er 
yewerkt moet worden Lllnnen al gemene universitaire beleidsliinen en Jat er vele zaken 
ZiJn di"e voor tie gehele universiteit uniform gere9eltl moeten worden. Om dit te bereiken, 
vinden zeer frequent vulgens een vast schema uespreklnyen met Curatoren plaats. Ander
ZIJds dient de directeur volledig op de hoogte te zijn van de verlangens en behoeften 
van de faculteit, de laboratoria en instituten. Hiertoe neemt hu deel aan de beraad
slagingen i'n de faculteitsvergaderingen en voor zover nodig, in Je vergaderingen van 
de vakgroepen. Oqk llestaat er een frequent ovarl eg met de afzonder! l)ke hoog] eraren en 
afdelingshoofûen. ~ell icht nog belan9r1Jker dan de meer of minder formele contacten is 
echter, dat de directeur Zijn werkplaats te mi Jden van de lab oratoria heGft en zoveel 
moge1ijk aan het ûagelljks laGoratoriumleven deelneemt. 
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Het faculteitsbureau, dat de faculteitsvergadoringen voorbereidt, de besl uiten ui t
voert, de faculteitscorrespcndentie verzorgt, de examens regelt, de stuoi eresultat on 
v~lgt en bewerkt, de collegeroosters samenstelt, enz. staat eveneens under de hoede van 
,de directeur. 

De centra] isatie bestaat wanneer de zaken vanuit de laboratoria en instituten wor
den bezien. De afzonderlijke afdelingen hebuen 9een eigen administraties, technische 
diensten, magaziinen e.J. Voor de gehele faculteit is er één inkoopafdeling, boekhcudiny, 
algemene administratie, instrumentmakerlj, elektronische afdeling, fotografische en 
illustratieve sectie, kantine-dienst, instrumentatie-afdel iny, transpGrtdienst, repro
yrafische afdeling, bewakinysci Gnst, 8.Z.8.-organisatie, magazijnen-complex, enz. 

De oezwaren ûie veelal tegen een centralisatie worden aangevoerd, Zijn in Je praktijk 
nagenoeg theo_rie ye.ileken. 1/el moet aan sca aanfal voorwaarden voldaan zijn. :)e belang
rijkste hiervan ZIJn, dat men cent ral iseort oµ een niveau waarop de µrobl emen nog ov(lr-
zi en. en nog aangevoeld en j uc,rl eefJ lilOrJen, ~at. de orl)anisatie goed is, en dat de 
communicatieliJnen kort ZiJn. Een !.loed geleiJe dienst behoeft gean star ap~araat te wor
den. iilaar - ZJ zou men kunnen zeggen - ar gaat toch ni ats uuven een techn.i sch en adm i -
nistratief aµi,araat, dat geheel voor jezelf is en waarLlj je met niemand rekening l,e
hoeft te houden. Het is maar een schijnwaarheid die in Jeze overweging ligt. !Je µresta
ti es van een grotere uienst zull en .:~ur de betere uitrustin95mo9elijkheden Z1Jwel kwali
tatief als in snelhei J altijd ~oduiJenJ grot er zijn. 0it zou met vele voorbeelûen aange
h und kunnen wortlen. E.n zak er wanne<.lr een centralisatie \iec:,mbi neerJ 111 ordt met een 
decent ral isati e van ll uvenaf, zal het uiterst m.ottil ljk, zo niet onmugel Uk zljn nog 
wezenl ~ke .iezwaren of nadel en te noemen. 

Om het Leeld af te ronJen, moet ik tensl otte het Universitair Rekencentrum nog 
noemen. Jit centrum is geen onderjeel van Je faculteit der wiskundo en natuurweten
schaµµen, maar een algemeen universitair instituut. De directeur van ue faculteit is 
echter tevens het ho1.1fd van het centrum. Op deze wlize µrofi teert het van alle facil i
tei ten die de faculteit heeft. 

u~or mijn werk heu ik nogal kennis kunnen maken met het universitaire beûrijf in al 
z,Jn facett en en met de rel ati es tussen de universiteiten onderling. Het tiehoort tagen
woordi \l tot Je yuede mani eren varY1ijten te maken over het i ndi vi C:ual isme van de uni ver
si teiten en hun gebrek aan samenwerking en taakverdeling. Zeker kan er steeds nog 
verbeterd weirden, maar oµ welk maatschap pel Ijk terrein is dat niet het geval 7 !Joch 
nadrukkelijk wil ik stellen, dat er ten onrechte een somber .ieeld gegeven wordt. Ik 
denk n.iet oµ de eerste i:.,laats aan de grote steun, die hoogleraren van "e Utrechtse 
universiteit (en van andere universiteiten) ons gedurende lange tijd gegeven hebben of 
aan de ialr1Jke medewerkers di e Utrecht ons afgestaan heeft, maar wel aan de vele con
tacten en het vele overleg op elk çeuied, dat blJ voortduring µlaats vindt. Oe politici 
hel:tlen hier bl \jkbaar geen weet van. 

Tot dezelfde goede manieren behoort het afgeven oµ het inefficiënt werken van de 
universiteiten. Ik geef toe, d;;t er in verschillende gevallen inefficiënt gewerkt wordt, 
maar dit is dan meçr bij wijze van regel dan van uitzondering een gevolg van voorschrif- • 
ten en voorschri ftj es van een overhoidsapi:,araat, dat dikwijls de schiJn heeft te handel en 
al sof cJe universi teiton 9el ei d worden door amateurs en onm ondi ge kinderen. 
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Om t ot het 0egin teruv te keren, U zult het nu w~I met mij eens zijn, waarde l ezer, 
dat dl.l redakti e e~n verkeerde keus gedaan h,3eft door mlj te vra ;_jen over werk ~n mc.,yel ljk
heden in ue fysica te schryven. Hoogst ens gin~ het over werk vóór de fysica, maar even-
eens on niet minder voor alle andere ~-eJe vakge.iieden van onza facultoit. üat ene 
1-'ennet,akje met ZiJn vele vakjes en ZJn inhllud voor stre~en en yummen, knippen en plakken 
was t c.ch wel een symbool. Het staat noç steeds l.iiJ miJn oureau . 

C.J.M, 1,arts. 

PERSONEELSVERENIGING 

1 n de Fyl akra van maart 1967 hell~en WiJ geschreven Jat llllJ o~ iJUnt 3 van Jo notulen 
v~n ve ja~rvergaderin~ van 17 f euruari jl. naJer z~ud~n terugkomen. 

In dE uestuursvergadering vol genJe oµ de jaarvergadering, is men overeengekomen, 
dat uo magelqkh~id t ot toetreding vüor een ieder die werkzaam is cp het Fysisch 
Lauoratorium cf in ~ónder andere gebouwen van het Fysisch lauvratorium-complex te 
all en t ijde o~en is , ongeacht hun dienstvorband. 

,1an de .i ven6111onten, d~c..r de f'ers oneelsvereni9lng georganiseerd, kunnan VJr.rtaan 
ui tsluiteno leden van :Je pers oneelsvereniging deelnemon • .;1t betreft dus de eventuele 
s~Jrteven~menten, film- en Jia-avcnden, St. Niculaaskinderfeest, enz. enz. 

Het Bestuur. 

ffiej. E.J.T. Guikers iJankt de personeelsvereniging hartellJk voor hot cadeau dat Z1j 

tijdons haar ziokte mocht ontvangen. 

Je hoer en mevrouw van uor Kruk-Heumen danken de pers0neelsvereni gin9 voor het 
cadeau blj de geboorte van hun d-0chter ontvangen. 

T R A N S I T O R I U M 

Mejuffrouw J.C. ~ki en uo heer F. l1lesu Zijn oµ 7 al,lril in Je echt verbonden. Zij 
danken de pers onealsvereniging hartelijk voor het huwelijkscadeau Jat zij mochten ont
vangen. 

Mejuffrouw~- Worst en Je heer T. van Meurs hebben het voornemen om op 3 mei 1967 
in het hu wel ljk ta treden. 

17 a~ril 1967: 25-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouwJ. ,1. Stekalenburg- de 
Vries. - 7 -
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0 i" J E VALREEr 

ue werkgroeµ voor medische- en fysiologische fysica van het Fysisch Laboratorium 
kan in h_aa_r j C1n;i0 vak9el.Ji ed roods 01, een relatief lange tr2diti0 bogen. Nu, dank ZIJ 

een aanta 1 vol angriJke gebaurfoni ssen, krijgt Z\J weer de kans de nieuwere onhi kkel i ngen 
te vol gen en daaraan bij t e dragen. 

In de oerste plaats dan dè aanstaande verhuizing van de werkgroep naar het kanalen
eil and. Deze verhui zin~ bezit on!)Bhijfel u haar schaduwzijde want de banden en contacten 
mot het moederlaboratorium lrnrdon losser on vele festiviteiten staan niet moer zo ge
makkelijk ter beschikking. Een workgrocµ Jie in zes verschillende gebouwen gehuisvest 
is, kan echter niet efficiHnt ]eer functioneren. Het is w~ niet de bedoeling dat zij 
nu in één ge:.iouw worJt samengetrokken • Zij heeft o.m. ook een taak in het ziok.inhuis -
maar do versprei;:ling wordt toch wol minder en enige noodzakelijke uitbreiding is moge
lijk. llovendien kan aan Jü elders werkzame medewerkers tenminste zoiets als een 11µietl à 
terren worJen gegeven. Je verhuizing wacht vD de wanden die nog in de nieuwe ruimte 
moeten '/lorden aan;iebrach-t. Voor dit deel ZlJn handige, snel -te plaatsen (1 à 2 weken) 
"prefab" wanden In Ja handel .•..• levcrtutl 3 à 4 maanden. We ho~en in mei zover te 
Zijn. . 

1 n de h.:iede, maar wel l,elangri1kstc, plaats valt een urootschucµse vernieuwiny cm 
uitl.JreiJin~ van het instru~cntarium te melden. Deze heeft haar bekroning gevonden in 
een twèotal rekenmachines, t8 weten oen Control Data CuL1700 digitale rekenmachine en 
oen Eledronlc ;,ss ociatcs TR48-Des analoge rukenmachine. Jeicfo Zijn in het aorste kwar
taar van dit jaar ytlar:-i ve.:r,' on het adaptati eflruces van Je werkgroeµ aan dit tui ç 
is in veile gang. 

Rekenmachines kunnen tegen'i/o{rrui~ uon zeer uelangrljke rvl in l)et medisch-fysisch 
en fysi al oyisch ündcrzoek spel on. Het 1i 9t voor de hand dat, i ndl en een werkgroeµ met 
hot Jezi t ervan wordt gezeyend, Zij haar µrogramma modo o~ Jat bezit zal afstemmen. 
Eerst dan wat yeyevens hierover. 

Je CuC17OO is crnn middolgrot . .,, zeer snello rekenmachine. Daze snelheid is van bij
zonder belang inJien mem gegevens niet achteraf wil verwerken maar non line•. !lat wil 
zeggen, dat men c,ver de resultaten onmi ddell IJk de bos chi kki ng hoeft an het experiment 
kan laten ver! O1,en in afhankcl ijk heid van deze resultaten. Het zal wol dui del Ijk ziJn , 
dat dit ;Je experimentator volc extra mogelijkheden geeft. Da duur van Je experimenten 
kan bovendien tot oen mini mum word on beperkt, wat in verband mot vermoei dhei dsverschi1n
sel en e.d. Jij µroefpersom:m van groot belang is. Ook van de Zijde van het ziekenhuis 
b 1 ijkt belangstelling voor deze facetton te Jes taan. tl!J i ngr!Jpendo o..,erat i es wordt de 
toestand van oen patiënt ,Joor oen uitgebreide api,aratuur gecontroleerd. 1.1e veel heid 
van gegevens, die op deze WlJZO wordt verkregen, dient te worden geînterpreteerd en kan 
van invloed Zijn oµ Je bij do opcrati e te vul gen gedragsl ljn. Op het ogenbl Ik wordt do 
mogelijkheid van ·eeri lijnverbinding tussen ziekenhuis en het nieur111 laboratorium onder
zocht. 
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Je machine is uitgerust met een wcrkgeheu9en van 8192 woorden van ieder 18 bits, 
benevens eon schijvengeheugen. Gegevens kunnen aan de machine worden toegevoerd via een 
ntele typewritern, een ponsbandl ezer of een analoog-digitaal omzetter. Omgekeerd kun
nen gegevens of resultaten uit de machine worden verkregen vla Û6 t ele typewriter, 
een bandponser ~f een digitaal-analoog omzetter. Het belang van de ~eiJa omzetters is 
wel-Juiuelljk, de velti electrofyslologische signalen van anal cge aard in aanmerking 
genomen. Een· i n ... ruk van ue I nvGermogel ijkheden verk r1Jgt men indien men bedenkt dat 8 

-analoge signalen en 16 dlgitaie si;,v,alen simuHaan· kunnen worden ingelezen. Tonsldte 
nog: de machine Is aanspreekbaar in Fortzan. 

Je anal ~ge rekenmachine is uityerust met 68 operationele versterkers en een aantal 
ll1jzunJ0re componenten als integrat c,ren, vermenigvuldigers, functiegenoratcrèn, e.d. 
ucvemlien is aan deze rekenmachine ncy een digitaal deel gekoµpelJ (ji 9ital· Expansion 
Unit), Zt,dat gomengJû rekentcchnieken 01.k kunnen worden toegeµast. ;teliswaar_ biedt 
Je combinatie van ûe dl git ale rekenmachine met tl& ana l üge rllkenmachi ne reeds_ dèie mo
~el ukhei d, maar een vaak nuttige, zeor eenvoudiye, di 9itale uitbreîdin~ van een anal u
ye rekenmachine vergt onevenredig veel programmeert1Jd en 11 comµuter tijd" van aen Ji yl -
tale rekenmachine. 

Een anal age rekanmachi ne wordt meestal gellruikt voor simulatie van µrecessen, 
taetson van moJellen e. d. ZiJ kan echter, evenals de cliyitale rekenmachine, oük voor 
het verwerken van yeyevens en signalen worden gebruikt. Ingewikkelde "filters" kunnen 
erop worden geprogrammeerd en de responsies kunnen worden geregistreerJ of zonodiy in 
een "on line 11 oxµeriment direct werden geJruikt. 

.. an i,e anuere kant is het natuurlijk ook mogelijk de diyitale rekenmachine to geüri,i
ken om processen te simuleren en mudell en te toetsen. In het o,JzonJer indien het pro
cesson van discrete aarJ uetreft, zal men vaak de digitale rekenmachine vrefereren. 
tlen kan in Jit ver:.iand bijv. denken aan het onderzoek naar het fundi oneren van scha
kelingen van zenuw(achtige} olementen, een onderwerp waartoe onze werkgroep z!ch on
uermeer voelt aangetrokken. 

nndere on derwerµen waarnaar onze interesse uitgaat en waarin rekenmachines een 
.;olan9r11ke r ol spelen, zijn o.a. de statistische verwerking van fysiologische signalen 
en de analyse van ui cl ogische regel- an stuursystemen. . 

Tot ZGver Je rekenmachines. Een omschrijving van do overige aµµaratuur zou wat ver 
voeren. Een uelangrljk deel ervan denken wo uinnenkurt te verenigen onder óén dak, 01, 
6én verdieping. Hopel IJk lient U te Zijner tljd eens in Je gel eçenheid ons cii ons nieuwe 
adres 01J te zoeken ter bezichtiging van ons instrumentarium en ter_ondarhouding van 
de Fyla-banden. 

i-'rof. Dr. Ir. J.J. Jeni ~r van c,er Gon. 



- 38 -

PRO ~I OTIES 

Interview 

Op maandag 2v maart promoveerde de heer J.J. ten Bosch t ot doctor in de wiskunde 
en natuurwetenschaµµen o~ een proefschrift getitelJ: Radiati on effects in col lagen, 
a quantitative el ectron s1iin rcs <inance study. rromotor was Pref. Dr. R. Jraams; als 
tweede promot or fungeerde Prof. ür. Ir. J. Smidt van de Technische Hogeschool Jelft. 

In de nacht na Je vromotie haû de Fylakra-redaktie een ontmoeting met Jr. ten 
d(;Sch op zijn werkt erri:lin in het Utrechtse 11 üramenllos". Een Jeknopt verslag van het 
interview mogen wij U z~ker niet onthouden. 

Red.; Dr. t en Bosch, is het juist , C:at U met Uw ondarz.:,ek in 1959 gestart bent? 
Hij : Ja en neen. Ei9enl\jk Jateert mijn uelangstelling vu~r spinnen al uit mijn middel
- ,;are sch ool tijd, t oen ik vele vrije uren doorbracht in de bossen rond Baarn. 
Red.: ~aarom uent U dan îiS- en natuurkunde gaan studeren? Lag een studie in Je 

biologie ni et meer voor de hand 7 
Hij: liet idee van een studie in de bi ol o9ie heb ik destljds na rljp beraad verworpen 

uit medeleven met hot grot e aantal meisjesstudenten in Jie stuJierichting. Mijn 
voorliefde voor s~innen ~l eek ik echter w~ met veel fysici te kunnen Jelen. 

RaJ.: ~laarom hebt U voor U111 <li ssertati e ni Gt Je spinnen bestudeerd rondum Uw woon
~l aats ? U heüt t och zeker ni et voir niets een wocnplaats buiten de stad geko
zen! 

Hij : ue s"innen in Je Baarnse l;C;ssen ZIJn zeer interessant. Na mijn cocctoraal ying 

Red.: 
Hij : 

Red.; 
Hij_ 

echter mlJn belangstell ing si cciaal uit naar Je zogenaamde "elektronische s~in
nen11. 
,iern spinnen vindt U t.ius ni et in Je omgeviny van Soest .vf i3aarn 7 
Neen ! iJit hangt samen met de :...csgrc,nJ. Het bramenbos, waarin wij 0ns momenteel 
uevinden, is ~e9roei j op het colla~een als onJergronc (zie Je geoloyische kaart 
van NeJerland in de "Schoolatlas Jcr Gehele "drde" van Ten Bosch-Hiermuyer, ReJ.) 
Kunt U ons een web met één van Uw s~innen laten zien? 
Hi er is sprake van een misverstand Uw.irzijds. Elektronische spinnen maken yeen 
webben. ZiJ wonen in hol en in het coll ayeen en verlaten deze zal den. Zien kunt U 
ze dus niet, maar 111el hriren. 81; het waarnemen van geluid van de juiste frequen
tie (vgl. cok Je naam R.:Ji ,i!Jiufysica, Red.) resoneren da spinnen namelijk mee in 
hun hol; vandaar dat hun hol en tril holtes genoemd worden. 

Na Je demonstratie, die de jonge doctor tezamen met Zijn spinnen in aansluiting 
op dit interview voor ons verzorgde, was het de reJaktie duidelijk, dat Ja welbekende 
fluitconcerten van de jon,ie uc;ctor een essentieel onderdeel vormden van het onderzoek 
dG~r hem bij de afdeling Radi obiofysica verricht. 
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Naschrift redaktie: 

Daar de rust in het uramenbos i .v.m. het welslagen van ~e uit te voeren experimen
ten wnder geen beding mocht wûrden gestoord, is bovenstaand gesprek op zeer zachte 
fluistertoon gevoerû. Veer het geval Uw redakteur enige antwvorden van Dr. ten Busch 
ni~t duidelük heeft verstaan en dientengev~lye verkeerd hoeft geïnterpreteerd, biedt 
hij biJ voorbaat voor deze onjuiste weergave Jer feiten Zijn wel gemeende excuses aan. 

F O T O G R tt F E E R T 0 F F I L ~I T u 0 0 K 7 

dij diverse µarti culi ere GedriJVen en overhei dsi nstel l i ngen Zijn de a111atcur-fotogra
fen en filmer:. v~rani gd in een yrcep of clu.:, in het desbetreffende :.iedr11f of de in
stelling. 

Ons Lai:J oratorium is zu langzamerhand met zijn vale onderkomens een octopus aan het 
worden. 1 n elk yebouw zljn wel aan paar fotc- of film enthousiasten; dit i:ll Ijkt steeds 
weer biJ de jaarl ijkse f r:.t o-, dia- &n filmavonden van de personeelsvereniging. 

Het bestuur heeft Zijn oor h luisteren gelegd (heeft U het zien li ggen?), en ver
nomen dat voor ben contact up f oto- en/of film geuied wel belangstelling bestaat. klS 
we stel 1 en Jat er Dij vel doende interesse in het nieuwe wint ars ei zoen contactavonden 
zullen worden gehouden, in de geest van gespreksavonden de fotografie of film betref
f ende, zien we graag geïnteresseerden eens bu elkaar voor een oriënterend gesprek. D,t 
yesr,rek zal plaats vinJen: 26 april, aanriang 20.00 uur, in de kleine ctllegezaal van 
het Fysisch Lab orat crium. Dit gesprek beoogt de voorkeur voor te kiezen onderwerpen te 
weten te komen, zoJat in het nieuwe seizoen een programma klaar ligt. De bedweling is 
dat iemand die zijn sµ oren op dit t errein verdiend heeft een inleiJend yesprek houdt : 
ue deel nemers aan de gespreksavonden kunnen hun proll lemen voer 1 eggen, terwijl onder
linge gedachtenwisseling wellicht ook wenselijk is. 

ûus sch ot voor schotters en mitraillerende nbeelJen vati ersn we zien U graag Ci> 
26 april 1s avonds, en denk nu ni et, ik hoor het wel van am.leren, want uij cnvoldcende 
uelangstellinç;; yel:ln gespreksavonden en U kunt i.uch onmogelijk alles al 11eten 7 

.. . J.H. Jasperse . 

s 2 MEOEüELING 

Lezing met lichtbeelden van de Graficus Escher over oologische tekeningen. 
{zoals rondlcµenJe trappen, watervallen, etc.) 

Jondardag 27 april te 20.00 uur in de Grote Collegezaal van het Fysisch Laborato
rium. Bel angst el 1 enden zljn wel kom. 
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U I T tl E UN I VERSI TEi TSWE RK~ L~ ... rs 

Uaterstcfbel in Je Uithof 

Oµ dinsdag 4 maart bereikte ons het bericht, dat tudons werkzaamheden nabu de 
werkplaats, waterstofgas is aangetroffen. Het gas lil eek te ontsnappen uit een 
keperen waterstoftoevoerleiding v&or de werkplaats (waterstof solderen en ylasulaas 
branders). ue Leschadiging was vntstaan dcor onzachte aanraking van dragline en 
leiding. Tut ons aller geruststelling had iemand uit het bouwleven het lek afgeplakt 
met plastic kleefJanJ zoJat arnstiger werd vo~rkcmen. 

alj hd ter perse gaan van deze mcdcdel inç, vernemen ri\j, ons verhaal wordt een
tonig, Jat ouk de aardgasleiding b~venomschreven bewerking hoeft ondergaan. 

J. 0. Wouterse. 

Interne_ Verslagen (met uitzondering van practicum elektr~nica en vacuü~fysica). 

V. 2441 llerk9roC1-: lfodi sche Fys l ca 
J . T. Biewlnga 
Uualitatief onJerzuok naar do frequentie afhankelijkheid van de im1,1edantie van 
t> l c.JJ. 

V. 2442 werk groei,: Hadi obi ofys i ca 
J. i-.. ter Heerdt 
ue laagfrekwent meter voor diölectrische ccnstante en verlies type JK v5. 

V.2H4 ~erkgr"eµ: Jidaktiek 
A. J.J. Ghering 
~nûdrzcek van Franck-en-Hertz-buizen. 

V.2448 1lerk9roe1,1: Kernfysica 
J.M. van de ~eerd 
Onderzoek naar methoden voor hot maken van 

4°K tr~fplaatjes. 

V. 2450 ~erkgroep : Fl uctuatieverschijnsel en 
G.K. Bi;l 
Een ~nJerz~ok naar het ruisyedray van germanium ~-N f ~todlodes met o~pervlakte-
1 agen. 

V. 24!:>2 1Jerkgre,ai,: F. O. lil. KV 
T .... van Ree■st en J. Roos 
ve ontleding van een gammaspectrum met een rekenmachine. 
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V. 2453 tlerkgroep: Fluctuati everschiJnselen 
Th.H. reek 
uetectle van gemoduleerd licht met een r-N Juncti ~n diode. 

V. 2456 l'ierkgroep: Hadi obi ofys i ca 
H.i.. W. tloeser 
ue Je~aliny van radicaalconcentraties met E.S.R. 

V. 2457 ~erkyroep: Radiobi ofysica 
H .... ~. Joeser 
Veryel IJk ende dos imetrie van een R"ó-bui s en een ~ -bron. 

V. 2458 werkgroep: K V 
J.".J.M. riintermans 
Een snelle conditievolgende iteratiefaciliteit in "lgol-60 voor het onderzoeken 
van een gruotheid in grote multi dimensionale µarametergebieden. 

L~ ~ O RATORIU M 

L.S. 

MEUEiJELING 

1,an docenten en aan gebrul kers van 
collegezal en in het Fysisch Laboratorium. 

In verbanJ met een tljJelijk verblijf buitenslands van Or. J.J. t"n Uosch, ingaande 
t.,mstreeks 1 juni a.s. , deel ik U het vol gende mede. 

lnet inyan~ van heJen zal de reserverin\/ van coli egezalen in het Fysisch Laborato
riua ten ~ehoeve van t entamina, vour~rachten en dergelijke, werden verzorgd Joor de 
heer t. Kroes. fot 3 mai a.s. zal de heer Kroes echter op dinsJayochtenJ , wuensJag" 
middag en vr\jdayochtonJ ni at bereikbaar Zljn. Voor coll egezal .Jn in het Transitorium 
kunt U zich, gel iJk voorheen, wenden t ot ue hller M. J.,,. lle Vc:i yt a I Jaar. ria 1 juni a. s. 
zullen Je horen -.. .i Voiyt en Kroes gezamenl\Jk de taakverJel inQ Jer collage-assistenten 
veµalen an hun Jeziyhtiden superviseren, waarbiJ de heer de Voiyt zich voornamaliJk tet 
h13t Transitcrium en Je heer Kroes zich vuurnamei \Jk tot het Fysisch laocratorium zal 
.iepal en. 
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Nieuws van Elektronica 
---------------------- (waar de trafo's oai gezondheidsredenen niet meer roken). 

- Om ietwat gereder antwoord te kunnen geven op de bij bestelling van apparaten veelvul-
dig voorko111ende vraag: 'Kan •t gisteren klaar zurr ?1 ,· is een planbord aan de afde-
1 ing toegevoegd. ~an plannen mankeert het niet zozeer, maar 1 t is een sjiek gezicht. 

- Er wordt hard gewerkt aan modernisering en uitbreiding van de vectorcardlograaf. Of 
is het vektorkardiograaf? Een betere aanpassing aan de klinische (kliniese) prak
tijk is het doel. 

- Een enor11 •starken hoogspanningsbl okgenerator werd een beetje omgebouwd van lt1 VI 1 • 
M IX, en wel voor lagere frequenties. Van de 0111hul1 ende wordt verwacht dat hij een 
schei di n9 maakt tussen Lab. en storing ..... 

- Een moderne versie met thyristors kwam reeds uit het ontwikkelingsstadium. 

- Voor Vaste Stof ontstond een 1~z versterker ~et synchrone detectie. De speciale 
ruisarme en ho~gohmige fat-voorversterker heeft 50k equivalente ruisweerstand, wat 
in Zijn 011Standi gheden heel 111ooi is. 

- tHofysica ontving een elektrometert in klassieke uitvoering, hetgeen niet zo moeilijk 
was. 

- Het kwarts: gangfout <.+1.1(;(J drift minder dan 5.10-
12 per dag, richting vaag. I)e 

offset is nog steeds -300.10 • 

- Het uitbesteden: doet U het Uij voorkeur z~lf wat voedingen betreft, d.w.z. koop han
delsdingen als U haast hebt. T,1d is geld, nietwaar 7 •t Spijt ons dat zovelen zolang 
moeten wachten op d'rlui spullen, deze keer is het duidelUk uit de han~ gelopen. 
Maar de investeringen Zijn, evenals onze orderportefeuille, te groot om zelf inmiddels 
parallel sari es te gaan bouwen. Tracht anders wat Volten bij een ander te lenen, en, 
bezitters, zet geen prikkeldraad om u~ eigen onergieconverters •••• 

- Inmiddels is 't ons aosoluut onmogelijk een datu1 van aflevering der transistorvoed,n-
9en te noemen, •t is een kwestie van dagen, al maanden. 

G.J. K. 
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