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MEDEDELINGENORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORATORIOJ\1 

11e jaargang no. 5 juni 1967 

Redaktie : Prof. Dr. J.B. Thomas, voorzitter, 
Mej. E.M.A. Bartels, Drs. A.J. Borgers, H.O. Dijkstra, 
Dr. T"j. Hollander, J.B. Houterse, Drs. C.M. Schoonheim, 
E. van Zijl. 

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

HET ELECTRON EN WIJ 

Dit is het laatste nummer vóór september, en dus voor de 
vakantie. Als we U een goede raad mogen geven, denk dan eens 
aan het electron, en wel in het bijzonder het electron, 
als gids voor optimaal profijt trekken van Uw vakantie. Al 
is dan een electron wat negatief, het verstaat uitstekend de 
kunst in zijn rusttoestand zó uit te rusten, dat er maar 
weinig energie voor nodig is om het daarna tot grote presta
ties te brengen, als U begrijpt wat wij bedoelen. 

Waarmee wij ook weer niét willen zeggen, dat wij U al
leen maar een luie stoel in de vakantie en helemaal niet 
uitgaan aanbevelen. Wat wij bedoelen is eigenlijk heel een
voudig: 

PRETTIGE VAKANTIE! 

De Redaktie 
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Blijde_gebeurtenissen 

8 mei 1967: Katinka 
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PERSONALIA 

dochter van 
de heer en mevrouw De Vos-Herremans 

10 mei 1967: Agnes dochter van 
de heer en mevrouw Van den Brock-Booschoten 

13 mei 1967: Puck dochter van 
de heer en mevrouw Gunsing-Van Groningen 

Huwolijken 

23 juni 1967 om 14.00 uur te Laren: 
de heer E. de Beer met mejuffrouw M. van Oijen 

26 juni 1967 om 14.00 uur te Enschede: 
de heer H. Mulder met mejuffrouw E. Moedt 

25_jarige_huwelijksfecstcn 

22 mei 1967 : de hee r en mevrouw Van Bart-Bloemendaal 
'}_, 

26 mei 1967 : de hoer en mevrouw Endt-Albers . 
Nicu~e_Staf-_en_Personoelsluden 

Per 1 r.iei 1967: 
Drs. Th.G.M. Kleinpenning, werkgroep VS-U-II 
Drs. A. van Veen, werkgroep cxcitatiemetingen 

Per 15 mei 1967: 
Mevr. I.M.A. Pisters-Hovurs, secretaresse halve dagen 

werkgroep didaktiek 

Per 20 mei 1967: 
H. Tuntelder, technicus Tandem van de Graaff-genorator 

Per 1 juni 1967: 
Mej. A. Post, secretaresse halve dagen Dr. Chr. Smit 

Per 12 juni 1967: 
Mevr. C.M. Passier-Groeneveld, schoonmaakster Kanaleneiland 

Per 1 juli 1967: 
D. van Heusden, constructeur tekenaar 
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Vertrokken_Staf-_en_Personeelsleden 

Per 16 mei 1967: 
G.J. Schrijer, werkgroep K y 
Per 31 mei 1967: 
Dr. J. Freudenthal, werkgroep MS-II 

Mutat·ico 

Per 1 juni 1967 vertrok Dr. J,J. ten Bosch naar de U.S.A. om 
gedurende 1 jaar onderzoek op biofysisch terrein (o.a. de in
vloed van ioniserende stralen op materialen van biologisch 
belang) te verrichten. 
Zijn toekomstig adres: Dr. J.J. ten Bosch 

Biology Division 
Oak Ridge National Laboratory 
Post Office Box 4 
Oak Ridge, Tenness ee 37830 
U.S.A. 

Per 7 juli 1967 zal ook Dr. H. Snelleman naar de U. S.A. ver
trekken om gedurende 1 jaar onderzoek te wrrichten op het ge
bied van de spectroscopie van vlammen en •lectrischc boogont
ladingen, 
Zijn toekomstig adres: Dr. W. Snelleman 

Analytical Chemistry Section 
National Bureau of Standards 
Washington D.C. 20234 
U.S,A. 

Promotie s 

28 juni 1967 te 14.45 uur 
J. Walinga, op een proefschrift getiteld: 

6 f 1 t . t tt · on 2 Mg and 30si· An investigation o e as ic pro on sca ering 
Promotor: Prof.Dr. P.M. Endt 

3 juli 1967 te 16.00 uur 
P.T. Bolwijn, op een proefschrift getiteld: 
Noise modulation and Zeeman effects in He-Ne lasers 
Promotor: Prof,Dr. C.Th.J, Alkemade 
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Doctoraal examens 

12 juni 1967 (experimentele natuurkunde) 
C. de Haas van Drosser 
J. van der Hurk 
J.P. de Jongh 
Th.H. Peek 
K. Vos 

Na-kandidaten 

J.P.I-1. Titulaer 
Abr. Bloemacrtstraat 2 

R.A. Brengers 
K. Doormanlaan 136 

L.N.M. Westerveld 
W. Barentszstraat 26 

J. Blom 
Fr. Hendrikstraat 30 

W.A. Lotens 
Ina Boudier Bakkerlaan 89 
kamer 479 

W.C. Sloots 
Grave van Solmsstraat 4 

J.C.A. op de Beek 
Schutstraat 15 bis 

A.A. van Kuilenburg 
Obrechtstraat 61 

H.F.J.M. Euffart 
Bilderdijkstraat 2b 

J.H.H.G. Rademakers 
Twijnstraat 7 bis 

L. Hoogstrate 
Jckerstraat 35 
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o.l.v. Drs. J. Kersscn 

o.l.v. Ir. A.J.H. Mante 

o.l.v. Drs. J.A. ter Heerdt 

o.l.v. Ir. J. Bczemer 

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

o.l.v. Dr. J.C. Goedheer 

o.l.v. Dr. J.C. Goedheer 

o.l.v. Ir. W.A.P.F.L. van de 
Grind 

o.l.v. Dr. P.W.M. Glaudemans 

o.l.v. Ir. W.A.P.F.L. van de 
Grind 

o.l.v. Drs. A.J. Borgers 

Q~~~~~~~~~~~~~-~!~_Zuid-Afrika_bij_~~ 

Van 1 mei tot 1 november 1967 zal Dr. R.J. Keddy uit Johannes
burg medewerken aan protonvangst-onderzoek bij de werkgroep KV. 
Hij verstaat Uederlands, maar zal U in üet l,frikaans ( of En- -
gels) antwoorden. Met zijn vrouw en drie dochters (2, 4 en 5 
jaar) huist hij in de Prins Bernhardstraat 38, Bunnik, tel. 
03405-2205, Hij is hier baie welkom! 

P.E. Endt 

31_augustus_1967 

Voor de ouderen onder ons heeft 31 augustus een feeste
lijke klank, want jarenlang is dit "Koninginnedag11 geweest. 
Dit jaar zal - althans voor hen, die met het praktikum hoofd
vak te maken hebben - deze dag minder feestelijk zijn. Zij 
verliezen dan de steeds opgewekte beheerder van het uitleen
bureau, die op 26 augustus de pensioengerechtigde leeftijd 
zal bereiken. In zijn vijfjarige loopbaan als rijksambtenaar 
heeft do heer Stringa toch veel meegemaakt~ begonnen in het 
kamertje, waar thans Dr. Brussaard resideert, vervolgens de 
verhuizing naar de dependance Leidsoweg 93d en tenslotte bij
na 3 jaar in het Transitorium. 

Ondanks zijn neiging om overal de gek mee te steken, was 
de heer Stringa een accurate funktionaris, die voor volc 
praktikanten (overigens terecht!) 11 lastig" kon zijn, waarbij 
ik vooral denk ~an de snoeren, die in bosjes van 5 werden 
uitgeleend on dus ook in bosjes van 5 moesten worden terugge
bracht. Voor zichzelf (en enkele anderen) lastig, wanneer het 
ging om een juiste en beknopte formulering van bypaaldc aan
wijzingen en soms wol eens irriterend, wanneer z1Jn ge i n hem 
vcrhindorde ( cri anderen hindordc \ om serieus een bepaald 
11karwei" te helpen opknappen. 

Toch con door allen gewaardeerd medewerker, waarvan WlJ 
als zodanig node afscheid zullen nemen en die wij hartelijk 
danken voor zijn medewerking in de afgelopen jaren. 

Op 30 augustus zal dan ook een afscheidsbijeenkomst in 
eon kle ine kring van medewerkers in het Transitorium worden 
gehouden en wij wensen hem on zijn vrouw alvast nog vele ja
ren in goede gezondheid toe, waarin zij zich in het geluk van 
hun kinderen mogen vermeien. 

B.K. 
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Pr" ïOtie 

, Aan de Rijksunivcrciteit promovee rde maandag 5 juni de 
lI<:.: .;r D.C. Vlasblom tot doctor in de wiskunde en natuurwc ten
scLnppcn op een proefschrift getiteld "Skin Elasticityir. Pro
motor was Prof.Dr.Ir. J,J, Denier van der Gon. 

Hot in het proefschrift beschreven onderzoek werd in 1960 
bc€;onrn:m onder leiding van wijlen Prof.Dr. H.C. Burger. Hot 
onderzoek had tot dool oen methode te ontwikkclent waarmee do 
mechanische eigenschappen van de intaktc mense lijke huid 
kwnntitatiof kunnen worden bepaald . In bepaalde medische 
kringen, zoals dermatolog i e on plastische chirurgie , bestaat 
behoefte aan con dergelijke methode , enerzijds om een beter 
inzicht to krijgen in he t e lastische gedrag van de huid onde r 
f y siologische omstandi ehcden, anderzijds om bij bepaalde huid
af1tiijkingen oen diagnose te kunnen stellen en het r esultaat 
van con toegepaste the rapie kwantitatief te kunnen volgen, 

Het feit, dat bij metingen aan de intaktc huid het onder
zochte huidgedeelte ve rbonden is met omringend huidweefsel on 
onderhuids weefsel, bemoeilijkt in hot algemeen de interpre
tatie van de mee tresul t a t e n. Bij do ontwikkelde mee tmethode, 
wacrbij de huid op to r sie wordt belast, bleken de meetresulta
ten echter slechts in geringe ma t e ~oor de ond~rhuidse binding 
te worden beïnvloed. 

Uit do onder~ookingcn bleek verder, dat do huid zich biJ 
de deformatie gedraagt a ls ~on linea ir systeem. Do geanaly
see rde meetresultaten ve rschnf tcn do basis van oen kwantita
tieve beschrijving van he t risco-e lastischc gedrag van de huid. 

REI SBRIEF UIT DE U.S.A. 

Het is moeilijk voor mij U met woorden een indruk te geven 
van de stad waar wij op het ogenblik verblijven: Santa Barbara. 
Om do waarheid te vertellen wonen wc eigenlijk ca 10 mijl ten 
westen van Santa Barbara in een dorp Goieta geheten, waar de 
University Campus van Snnta Barbara is gelegen. 

Om d~ aardrijkskundigen en meteorologen onder U iets wij
zer te maken: Santa Barbara ligt 100 mijl ten westen van Los 
i'mg-eles, aan de Pacific Ocean, daar waar de Californische 
kustlijn vrijwel oost-west loopt. Dit betekent, dat er per 
jaor slechts ca 40 cm regen valt en wel in de vorm van stort
rec~ns met druppels zo groot als knikkers. Dit vindt meestal 
,1n~ts in januari en februari (behalve dit jaQr, dat uitzon
de1l:i.jk nat is. We zijn al 60% over het gemiddelde neerslag
ni ,· 3au heen). 
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De temperatuur beweegt zich tussen 40° (winter/nacht) en 
90° F. Drie dagen per jüar wordt hot warmer. ~'10 registreerden 
enige zoer warme dagen bugin oktober, een soort Californischo 
hondsdagen. 

Santa Barbara heeft zijn ontstaan te danken aan de Fran
ciscaner monniken, die onder leiding van de inmiddels legenda
risch geworden Padra Junipero Serra een reeks Missions sticht
t en langs de Pacific Ocean-kust. De eerste Missiont in San 
Dicgo, ontstond in 1769 on de Franciscaners werkten van het 
zuiden naar het noorden, tot voorbij San Francisco. De Cali
fornische Missions staan op één dagreis afstand van elkaar. 
De vorbindingsr,,og tussen de diverse Missions, de Miss ion 
Trail, wordt heden ten dage op een originele wijze gemarke~rd. 
Waar de oude Trail de State Highway N2. 101 kruist, is een Mis
sion Bell langs de 101 opgesteld. Deze (originele) Mission 
Bolls waren eertijds eon gezocht artikel voor souvenirjagers. 
Toen ca 60fe was gestolen, besloot de State zo onde r bescher
ming te nemen; vandaar dat er nog tientallen over zijn •. 

De Santa Barbara Mis sion is de tiende, die werd gesticht 
en wel in 1786, in welk jaar ook de stichting van de stad een 
f e it wordt. Deze Mission, die vaak als de mooiste wordt be
schouwd, is enige malen gerestaureerd en is &én van dó toeris
tenattraktios in Santa Barbara. Ons inziens is echter de Santa 
Inez Mission (30 mijl noord-west van hier) veel meer een 180-
~euws bouwwerk, al is een groot gedeelte hiervan door de t~nd 
dos tijds afgeknaagd. . 

Santa Barbara heeft ca 70,000 inwoners en is de "hoofd
stad" van de Santa Barbara County, waarin zo'n kleine 300.000 
mensen wonen. Ten noorden van de stad liggen de Santa Inez 
Mountains waarvan de hoogt te toppen 2000 m zijn. De stad 
hoeft van;ego het gunstige klimaat en de afwozie ncid van in
dustrie (hetgeen hier in Southorn California een bijzonderheid 
is) een z~er grote auntrekkingskracht op to~~isten en (~elgo
stoldo) bejaarden. Gevolg is wel, dat do priJzon or gemiddeld 
20 à 25,~ hoge r liggen dan in Los 1,ngoles. 

Eón van do oudste gebouwen is het wachthuisje, dat bij het 
(nu verdwenen) "Presidio" behoorde. Dit Roya1 Presidio was een 
gouverneurs-ambtswoning. Het merkweardige van dit in 1782 ge
stichte huisje is, dat het gebouwd is me~ "adobes", d.w.z. 
vormloze in zon gedroogde kleiklompen, die in de lengte 
(~ 40 cm) naast on op elkaar werden gestapeld en aaneengesmcerd 
zodat een dik muurtje word gevormd. 
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De bouw□tijl :in Santn Barbara .ia een mengsel van Sp~ "'!Se, 
Me~~icaonse en Californische stijlen I waardoor eon ui tgespro
ken intieme sfeer wordt gecreäerd. De meeste straatnamen (en 
veel namen van steden) zijn Spaans, maar worden op z'n Arne-

,. rikaans uitgesproken. 
Een fraai gebouw is het County Court House, het verblijf 

van het County-bestuur, waar ook gerechtshof en gevangenis 
in z1.Jn ondergebracht. Het gra tis toegankelijke torentje 
biedt eon fraai uitzicht op stad en omgeving. Het interieur 
van het County House is fraai Spaans met voel tegel- en hout
snijwerk. Er zijn vitrines met oude wapens e.d. Hèt pronk
stuk is een houten wijnkar uit 1650. 

De stad bezit oen fraaie jachthaven, een grote pier en 
een enorme boulevard, anngokleed met palmen. Ook enige be
roepsvisscrsschepen hebben hier hun thuishaven. 

Vermeldenswaard is verder El Paseo, con Spaanse binnen
plaats met er omheen Spaa ns gostijlde winkels, restaurants 
etc. De winkels zijn exclusief en duur : er zijn IndiDanse, 
Mexicaanse, Polynesische, Schotse, etc. produkton verkrijg
baar. 

Zo verlaten wc nu Santu Barbara en wenden ons n~ar do 
U.C.S.B., ofwol do Santa Barbara Campus van de State Univcr
sity of California, één van de nu 9 campussen van de Univer
siteit, fraai gelegen ann de oceaan an nog in volle opbouw. 
Het Campusterrein was vroeger in gebruik als oefenkamp van 
de U.S. Marines en diverse barakken uit die tijd worden nog 
als administratiegebouwen, zitkamers etc. gebruikt. ~en bun
ker, die aan onze Atlantic 1~11 herinnert, legt nog eon ge
tuigenis nf van deze tijd. 

Ongeveer de helft van do 11.000 studenten, waarvan meer 
dan 505& dames, woont op de Campus; de rost in de nabijgelegen 
wijk Isla Vista, waar ook wij in een apartoment wonen. Deze 
wijk is vlak bij zee gelegen en het strand is dan ook een 
grote attraktie voor de a.s. intellectuelen, die er krachtige 
staaltjes van "surfing", d.i. het op een 3J meter lang en 50 
cm breed 11 surfboard" afrijden van de branding, weggeven. Het 
is hier oen soort nationale sport. 

·Er heerst op do Campus oen koortsachtige bouwactiviteit. 
Toen wij arriveerden waren net de nieuwe gebouwen voor de Che
mistry en Administration klaar en nu is net de Engineering 
Building gereedgekomen. De nieuwe bibliotheek, 5 verdiepingen 
hoog, nadert zijn voltooiïng. 5 April is een begin gemaakt met 
het nieuwe Physics Department. De bouw zal ca 1~ jaar in bo
sl~g nemen en het gebouw zal 10 verdiepingen hoog worden. 

8 - Tj .H. 
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LABORATORIUM MEDEDELINGEN 

Interim-regeling Ziektekosten. Uitkering 1967 --------------------------------------------
Aan het A.R.K.A.-weekblad van 20 mei 1967 ontlenen wiJ 

het bericht, dat in het voornemen van het departement ligt 
voor 1967 de bedragen van de Interim-regeling Ziektekosten 
Ambtenaren vast te stellen op: 

gehuwd 
ongehuwd 
per kind ouder dan 16 jaar 
voor ·wie men kindertoelage 

1967 per jaar 
f. 318,-
f. 159 ,--

1966 per jaar 
f. 267,60 
f. 133 ,Bo 

ontvangt f. 155,80 f. 89,40 

Zoals gebruikelijk heeft de uitkering plaats aan het einde 
van de maand augustus. 

Bovengenoemde voor 1967 geldende bedragen worden volle
dig uitgekeerd; er worden dus geen kortingen op toegepast. 
Men dient wel te bedenken, dat het bedrag dat men ontvangt 
als inkomen onderworpen is aan de inkomstenbelasting. 

Uit het feit, dat in augustus zal worden overgegaan tot 
uitkering over het gehele jaar 1967, mag men wel afleiden, 
dat de algemene ziektekostenvoorziening voor ambtenaren op 
zijn vroegst 1 januari 1968 in werking zal kunnen treden. 

Pasfoto's 

Zoals do lezers van Fylakra wellicht bekend zal z1Jn 
breidt het Fysisch Laboratorium zich meer en meer uit, het
geen met zich meebrengt, dat het aantal medewerkers steeds 
groter wordt. Daarom zou het voor de personeelsadministratie 
uitermate prettig zijn, indien zij voor de personeelskaarten 
zou kunnen beschikken over een (zeer) recente pasfoto van 
alle personeelsleden. 

De heer Hogeweg heeft zich bereid verklaard zijn mede
werking aan dit nogal omvangrijke project te verlenen. Mogen 
wij ook op Uw medewerking rekenen? 

Binnenkort zullen alle personeelsleden hieromtrent nog 
bericht ontvangen. 

Beheer 
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Kanaleneiland 

Jarenlang was hot woord "Kanaleneiland11 in Utrecht het 
symbool van een nieuwe toekomst op woongebied; duizenden hui
ZEin zouden er worden gebouwd in eon nieuwe· omgeving. En het 
is nog werkelijk gebeurd ook! 

Nu is de kreet "Kanalaneiland" ook doorgedrongen in het 
Fysisch Laboratorium; ook als symbool van een nieuwe toekomst? 

Het nieuwste (en laatste?) filiaal van het Fysisch Labo
ratorium zal er worden gevestigd, namelijk in de bovenste 
verdieping van het gebouw van de Koninklijke Maatschappij 
voor lfogonbouw, Eisenhower laan 4. 

De technische voorbereidingen hebben enkele maanden in 
beslag genomen, maar thans is 800 m2 laboratoriumruimte be
schikbaar in een nieuw en voortreffelijk gebouw. 

Hot heeft maar weinig moeite gekost om bewoners voor de
zo laboratoriumruimto te vinden: de afdelingen medische en 
fysiologische fysica zijn in deze tijd de snelstgroeiende 
werkgroepen, terwijl ook in de loods op de Leidseweg al weer 
gebrek aan ruimte was ontstaan. Daarom werd besloten de eerst
genoemde werkgroepen in het nieuwe filiaal te vestigen teza
men met h~t praktikum voor elektronica. Do verhuizingen gaan 
deze woek beginnen, alhoewel twee computers als duro kwar
tiermakers reeds zijn voorgegaan. 

De ruimte van hot praktikum elektronica komt ten goede 
aan de technische natuurkunde en de lerarenopleiding; de 
vrijkomondc kamers in het gebouw Bijlhouwerstraat 6 worden 
verdeeld tussen spectroscopische biologie, clectronica, tech
nische na tuurkunde on gasontladingen. Ieder krijgt er een 
enkele kamer bij; geen grote vooruitgang, maar toch enig 
soelaas in de ruimtenood. 

De activiteiten van het Fysisch Laboratorium, die zove.el 
jaren lang in een gebouw bijeen waren gebleven, worden nu ver
de~ld over een groot aantal centra, die ver uiteen liggen; te 
meer daar binnenkort ook de verhuizing van de werkgroepen ra
diobiofysica, vlammen en schokgolven naar het souterrain van 
de nieuwe werkplaats tegemoet kan worden gezien, ondanks de 
grote tegenslag,. die bij de nieuwe inrichting van dit souter
rain werd ondervonden. 

Do onder.linge communicatie zal er niet gemakkelijker op 
worden, maar zij wordt niet onmogelijk, want het voorbeeld 
van de vaste stof in Jutfaaa behoeft slechts te worden naga-
volgd. 

H.W. 
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"DE VERREKIJKER" 

J 
DE WERKZAAMHEDEN VAN E~N FYSICUS OP EEN 

L~BORATORIUM IN EEN PROVINCIESTADJE 

Op uitnodiging van de redaktie volgt hierna iets over het 
leven en werken van een in Utrecht opgeleid fysicus in een 
relatief klein laboratorium, verbonden aan een grote fabriek 
voor gasontladingslampen in Roosendaal. 

Hot wonen in West-Brabant valt mee: het verkeer is er nog 
niet zo druk als in de randstad, woningnood bestaat er in 
feite niet meer, de wat uitgebreidere omgeving is bos- en 
vcnnenrijk, men zit vlak bij de grote watervlakten van Oos
ter- en Westerschelde en voldoende dicht bij het strand. De 
grote steden zijn tamelijk gemakkelijk per auto bereikbaar: 
Utrecht 1: uur, Antwerpen i uur, Eindhoven 1 uur en Rotterdam 
-~ uur. De laatste stad kan men overigens sneller per trein 
bereiken. 

De fabriek is een van de vele lamponfabriekcn van het 
Philipsconcern en maakt vrijwel uitsluitend lagedruk-gasont
ladingslampen. De voornaamste groepen zijn: TL-lampen, glim
lampen, glimstarters en reclameletters. 

Do taak van het laboratorium omvat o.m.: 
- ontwerp van nieuwe typen naar eigen idee of op verzoek van 

klanten 
- het verbeteren van bestaande produkten 
- het ontwerpen van fabTikagcprocessen voor nieuwe typ&n 

het verbeteren van bestaande fabrikagoprocesson 
- het uitproberen van prototypen van machines en onderdelen 

daarvan, ontworpen door werktuigbouwers 
het verlenen van hulp aan do fabriek bij stagnaties in do 
produktie · 

- opleiding van medewerkers, die con taak in andere soortge
lijke fabrieken van hot concern gaan vervullen. 
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Nomen wij oen TL-lamp als voorbeeld. Men heeft daurbij to 
, 1:1ukcn met con vacuumdichto omhulling, eon laag fluorescerend 

poodor, de gnsvulling en de clectroden. Deze factoren hebben 
con multilaterale interactie, zowel wanneer do lamp brandt 
als ~anneor hij niet brandt. Dit betekent, dat men zich op 
hot iab bezighoudt met vacuumkwesties, glas-metaalverbindin
gen, fluore~cerende lagen, oxydekathodes, lagcdruk-gasontla
dingcn en onder meer ook met ontstokings- on ontsteokvortra
~ingsvorschijnselen en radiostoringen. 

Voorts heeft dcl gasontladingslamp met zijn negatieve ka
rakteristiek een stroombegrenzer nodig, een z.g. voorschakel
apparaat. Een frequent contact mt.t de ontwikkelaars van deze 
apparaten, die elders zijn gevestigd, is noodzakelijk. 

Uit het bovenstaande volgt, dat d~ problemen deals op fy
sisch, deels op chemisch on voor een ander deel op technolo-
6isch terrein liggen. 

De top van do ontwikkelingsafdeling omvat dan ook fysici, 
chemioi, glastochnologcn en clcctronisch geschoolde medewer
kers. Elk van hon wordt bijgestaan door oen kleiner of groter 
aantal assistenten, waarvan het niveau varieert van H.T.S.'er 
tot machinebankwerker; dit al naar gelang do anrd van do op 
to lossen problemen. 

Wanneer oen prototype lamp is gemaakt en getest op het 
gedrag tijdens zijn levensduur, moot er meestal oen zoor 
groot aantal van worden gemaakt. Hiervoor is een machinepark 
nodig, dat moet worden ontworpen door werktuigbouwers. 

Zoveel mogelijk mnakt men daarbij gebruik van aangepaste 
bestaande insmelt- en pcmpmachines, maar soms is con bepaalde 
nieuw ontworpen lamp zó afwijkend, dat oen geheel nieuwe pro
duktiolijn moet worden gema akt. De onderde len daarvan worden 
op hun bruikbaarheid getest op het labora torium, dat in do 
dagelijkse omgang ook ontwikkelingsafdeling wordt genoemd. 
Duzc ~fdeling coördineert onder meer do samenwerking mot do 
mochanisatieafdoling. 

Zoals reeds is opgemerkt, neemt de vacuumtochniek eon bo
l~ngrijko plaats in. De nadruk valt echter veelal op andere 
puntori dan in con Universiteitslaboratorium. Van weinig be
lang is bijvoorbeeld do vraag : kan ik 10-6 torr of lager ha
len. Van voel groter belang is echter: hoelang duurt het tot
dat een bepaalde druk, bijvoorbeeld 10-4 torr, is bereikt. 
Kan dit in een halve minuut, of zijn er drie minuten voor no
di~. Hot eerste geval betekent, dat in dezlofde tijd 6 x zo
veel lampen kunnen worden gcpomt op dezelfde pomp, dus dat 
m,m de: pompkostcn met een factor 6 kan reduceren. 
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De chemici in de groep houden zich onder meer bezig met 
hot vcrw0rkcn van fluorescentiepoeders tot fluorescerende la
gen in de ballon van een lamp, plakmiddelen voor de lamphul
zcn, het maken van (half)geleidende lagen en met hGt bereiden 
van cmittors. Hierbij spelen bijvoorbeeld een belangrijke 
rol: hot maken van suspensies, verdeling van de korrclgroot
ten, het verwijderen van het oplosmiddel, het elimineren van 
do binders, die de suspensies stabiel maken en de lampklour. 
Daar de fluorescentiopoed~rs zeer gevoelig zijn voor bewer
kingen, eist iedere soort poeder en ieder type lamp oen 
aparte aanpak. Hierbij worden methoden van spectrometrie en 
fotometrie uitgebreid toeeepast. 

Aparte tochnieken en methoden zijn nodig voor glimlampon -
con lagedruk ontleding zonder zuil-, die meestal een inwen
dig volume van minder dan 1 cm3 hebben. Men gaat tot volumina 
in do orde van grootte van 10 mm3. Het is duidelijk, dat oen 
speciale aanpak is vereist om do k3thodeverstuiving on daar
mee hot ondoorzichtig worden van de glazen wand te elimineren. 
Voor het tegengaan van ontsteekvertragingcn worden veelal 
zwakke - -stralers toegepast, zodat bepaalde facetten van de 
kernfysica eveneens een rol spelen. 

Een rolaticf klein laboratorium, zoals het Roosendaalse, 
heeft bopaalde voordelen. Men kent iedereen (nog) en men 
kent elkaars werk. Daarnaast staan natuurlijk nadelen. Ifon 
beschikt bijvoorbeeld niet over oen eigen bibliotheek, al
hoewel er wel abonnementen op een aantal tijdschriften in 
circulatie zijn. Het is daarom gewoonte ca één maal per weok 
naar Eindhoven te gaan, waar men binnen- en buiten(TH)- het 
concern specialisten op vrijwel elk terrein kan vinden on 
waar ook zeer goed voorziene bibliotheken nanwozig zijn. 
Ook in omgekeerde richting is er frequent verkeer van bepaal
de specialisten. 

Over do verrichte werkzaamheden wordt regelmatig intern 
gerapporteerd. De aard van de werkzaamheden en de drukte in 
het werk leiden ertoe, dat er maar tamelijk weinig wordt. ge
publiceerd. Meer onderdelen van de bereikte resul télten wor
den geöctrooiöerd en zijn langs die weg toegankelijk voor 
algemene kennisname. 

Het Roosondaulse Lab behoort tot de Lichtgroep Laborato
ria, die onder algemene directie staan van Dr. W. Elenbaas 
(1930). Voorts werken in die groep nog de 11Utrechtsc" fysici 
Dr. Tol (1940), Drs. Opstelten (1951), Drs. Van Boort (1951), 
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Drs. Vronken (1956) en Dr. Koedam (1961). De getallen geven 
hot jaar van afstuderen resp. promotie aan. 

Tot slot nog de volgende opmerkingen. 
In een bedrijfslaboratorium is men gebonden aan een vrij 

strakke discipline, wat werktijden betreft, althans wanneer 
men deze vergelijkt met die in het fysisch lab, aan de Bijl
houwerstraat, waar wij onze opleiding genoten. Ook is or 
soms e en zekere pre$sic op het onderzoek, d.w.z. de f abrieks
leiding heeft er uit commerciële motieven soms groot belang 
bij, dat bepaalde problemen zo snel mogelijk worden opgelost. 
M.en moe t dan genoegen nemen met de eerste de beste aanvaard
b~re oplossing. De rust en de breedheid van opzet, die bij 
e on onderzoek zijn gewenst om con optima le oplossing te vin
den, moeten dan na<l r een later stadium worden verschoven. 

Dr. H.M. Jongerius . 

PERSONEELSVP-RE?J IG ING 

rxcursie C.I.V.O. t o Zeist 

Op 23 en 25 mei hebben de l eden van de personeelsvereni
ging een excursie naar he t C.I.V.O. (Centraal Instituut voor 
Voudings Onderzoek) T.II. O. te Zeist gemaakt. De deelnemers 
fluisterden mij in he t oor, da t beide middagen interessant 
waren on door hem zeer wGrden gewaardoord. :lot C.I.V.O. is 
ca 25 j aar geleden, a ls gast van de Unive rsiteit, begonnen 
in het Hygiënisch Labor~torium. · 

Men startte met 3 porsonoclsledon, maar daar bleef het 
niet bij. De apparatuur voor het onderzoek van voedingsmid
delen groeide van rcaguorbuisj o en kolf tot groter volume
innemende instrumenten (b.v. de massas ectrograaf). Ook de 
personeelsformatie breidde zich uit. Er kwam oen oplossing, 
toon in 1962 op hot terrein van de Fam. Pesters, nadat eerst 
do villa werd afgebroken, met de bouw van het instituut, dat 
wij op één van de middagen hebben bewonderd, werd begonnen. 

In 1965 is het gebouw geopend. Zowel van buiten als van 
binnen ziet het er smaakvol uit. Met eenvoudige middelen 
heeft de binnonhuis-architekt de hal, gangen, bibliotheek, 
kantine enz. een prettig aanzien gegeven. 

- 14 -

- 79 -

Wij werden op harte lijke W1JZe ontvangon door de heer 
A. Kerssen, bedrijfsleider van het c.r.v.o .• Deze vertelde 
o~~ vol enthousiasme over de inrichting, het doel en de werk
WlJZO van het C.I.V.O., waarna oen rondleiding door het ge
bouw volgde en waarbij verschillende vragen op de heer Kers
sen werden afgevuurd. 

Door zijn uitvoerige inlichtingen is het mogelijk U dit 
ver~lag te geven. Het ~loeroppervlak bedraagt 15.000 m2 en 
do_1nhoud van he.t gobouw is 60.000 m3. Er werken op het ogen
blik 220 medc~erker_s, maa r het gebouw is berekend op 350. Het 
aantal opdracnten, dat het C.I.v.o. per jaar ontvangt van de 
fabrikanten, is± 1800. 

Do industrie betaalt het onderzoek, terwijl hot rijk het 
plaatsen van deze onderzoekingen bij één van de T.N.O.~orga
nisa1tics stimuleert. De algehele organisatie is gcvcsti;:-d te 
'Den Haag. Het is ondorverdeold in vorschillende organisa ties: 

Nijverheidsorganisatie, onderzoek betreffende hout, metaal, 
textiel, verkeer enz. 

Gezondheidsorganisatie, onderzoek betreffende gonoe~kunde, 
oorzaken van werkverle t onz., gevestigd to Leiden 

Rijk~vordedigingsorganisatie R.V.O., onderzoek betrcffondc 
beschermingsmiddelen tegen oorlogsgeweld, straling, onz. 

Centraal Proefdierenbedrijf, gevestigd te Zeist 

Voedingsorganisatie, onderverdeeld in: 

Instituut voor zuivelonderzoek, te Ede 

Onderzoek Vis en Visprodukten, gevestigd te IJmuiden 
J\1on houdt zich bezig met het onderzoek naar het ver
groten van de visvangst, het vissen met speciale net
ten en het prepareren van vissoorten tot eon volwaar
dig eiwit. Men beschikt over een eigen "trawler" om 
in eigen beheer te vissen. 

Instituut Meel, Graan en Brood, gevestigd te Wageningen 
Men houdt zich hier bezig met het onderzoek naar de 
o~twikkeling van broodsoorten, de middelen en wijze 
van ops~ag (bijvoorboold om bederf van meelopslag te
gen te gaan), enz. 
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c~ntraal Instituut voor Voedingsonderzoek (c.r.v.o.) te 
Zeist 
Deze instelling heeft de volgende afdelingen: 

a. Administratie. De inkomende en uitgaande post, die 
zeer omvangrijk is, en de eigen zelfstandige inkoop 
worden hier behandeld. Alles, ook de salarissen, wordt 
zelf afgewikkeld. 

b. Bibliotheek. Deze is smaakvol ingericht en men beschikt 
er over duizenden boeken en de benodi~de tijdschriften. 
(Er zijn 400 tijdschrift-abonnementen). 

c. Publiciteitreportage. 

d. Technische Dienst. De instrumentmakerij, bankwerkerij, 
electronische afdeling, tekenkamer, glasblazarij, · 
huishoudelijke- en onderhoudsdienst vallen hieronder. 

e. Analyse. De voedingsmiddelen worden in deze afdeling 
geanaliseerd. 

f. Vitaminen- en sporenelementen. Alle vitaminen van A 
t/m P kunnen hier worden bepaald. 

g. Aroma-afdeling. De heer Kerssen vertelde ons, dat deze 
afdeling zeer sterk is uitgegroeid. Een aroma kan uit 
vele stoffen bestaan. Wanneer men weet wat het goede 
aromapatroon van b.v. een goede rum ~f koffic_is, kan 
men aan een minder goede rum of koffie (b.v. instant
koffie) de ontbrekende aromastoffen toevoegen. Een 
rookol:o, die bijvoorbeeld verkregen is bij het roken 
van worst enz. kan 70 verschillende stoffen bevatten. 

h. Microbiologie. Men houdt zich hier bezig met fermenta
ties van micro-organismen voor het maken van kaas, 
bier, zuurkool, kwark enz. 

i. Algemene technologie en verpakking. M~n c~~centreert 
zich bij deze afdeling op vragen hoe Je b1Jvoorbeeld 
een goede pudding, emulsie, vla enz. moet mak~n. To
vens bestudeert men de invloed van de verpakking, wel
ke in aanraking komt met de voedingsmiddelen, op deze 
voedingsmiddelen. 
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j. Olie, vetten en margarine. Men tracht hie r deze stoffen te 
Vbrbetercn. Men zoekt bijvoorbeeld naar goede middelen voor 
het ontbleken, ontzuren enz. Bewaarproeven worden in koel
cellen genomen. Het leuke hiervan is, dat alle fabrikanten 
aan deze proeven meedoen en zo kan het voorkomen, da t vele 
fabrikanten (eigenlijk concurrenten) om één tafel in het 
C.I.V.0.-instituut zitten met één of meerdere T.N.0.-mede
werkers om de problemen die zich voordoen to bespreken. 

k . Vlocsteohnologie. De moeilijkheden met het roken van vlees
~nren worden onderzocht en adviezen gegeven voor het in
richten van winkels. 

1 , Biologie en toxicologie, (b.v. voor exportartikelen). Als 
proefdieren worden gebruikt : honden, katten, konijnen, rat~ 
ten en kwartels. 

m. Kindervoeding. In samenw~rking met hot kinderziekenhuis on
derzoekt men op deze afdeling de kindervoeding. 

n. Voedingstoestanden. Men onderzoekt hoofdzakelijk de voe
dingstoestand van de Nederlandse bevolking, bijvoorbee ld de 
ouden van dagen, sportmensen, baby's enz., maar ook van de 
onderontwikkelde gebieden, b.v. van papoea's enz. 

Voeding is ten enenmale onontbeerlijk voor de mens. Ik bon 
het roerend eens met hetgeen de heer Kerssen ze i:"Het mense
lijk lichaam is oen ingenieuze chemische fabriek, zo inter
e s sant, dat je er versteld van staat da t a lles met zo'n regel
maa t funktioneert". 

Hot geeft een veilig gevoel, dat het C.I.V.0.-instituut 
met nog zo veel andere inste llingen zorgdragen voor onze voe
ding. 

Eén van de vele voorbeeldjes die er zijn, is dat men heeft 
gezorgd, dat nu in margarine de vitaminon A en D worden ver
werkt, ter voorkoming van rachitis, dat bij kinderen veel 
voorkwam. 

Het was voor ons allen een leerzame middag. 
v.z. 

Dankbetuiging 

De Heer en Mevrouw C. van Bart-Bloemendaal danken de personeels
vereniging voor de attentie, die zij tor gelegenheid van hun 
25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. 
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UNIVERSITAIRE GB30NDHEIDS DIENST 

Men kan de geneeskunde op verschillende manieren indelen. 
E~n methode is ha~r t e ve rdelen in verschillende specialismen; 
men kan ook oordelen, dat er twee grote onderdelen zijn: de 
ge~ondheidszorg en de gezond~cidsbescherming. 

In de Nederlandse maa tschappij is de gezondheidszorg een 
t <=·;k van hot individu, die hie r zèlf voor r.ioet zorgdragen. Hij 
kiest een huisarts, specialist en andere personen en instan
tiJs, welke zorgen voor zijn gezondheid. Dit de: l van de ge
nevskundo is dus direct op net individu gericht. 

Gezondheidsbescherming richt zijn aandecht in hot algemcén 
m~"r op groepen personen 

I 
zoal s bijvoorbe,; ld schoolgeneeskunde , 

sportgeneeskunde en bcdrijfsgencc ckunde. 
Het is mogelijk, dat men een l1niversiteit niet als een be-

drijf kan zien, het zal ook niet belangrijk zijn hoe men haar 
becchouwt. De g.3zondheidsb eocherming die een lîniversiteit laat 
uitvoeren, zal echter voor een groot deel dezelfde taak moeten 
volbrengen welke door de bedrijfsgeneeskundige dienst op een 
bedrijf wordt uiteeocfend. 

Bij de gezondheidszorg is het grootste de~l van de werk-
zoamheden curatief (verzorgend). De preventie (voorkoming) is 
het belangrijkste dee l van de gezondheidsbescherming. 

Hoe kan de bedrijfsgenc0skunde nu bijdragen aan gezond
heidsbescherming? Enk0l o tnkan zullon wordon besproken, aange
zien volledigheid in deze korte uiteenzetting niet mogelijk is. 

1. Via de aanstellingskeuring 
De sollicitant moot, voordat hij wordt aangesteld, me-

disch worden onderzocht, waarbij de bcdriJf&arts zal trach
ten te beoordelen of r~~ funktie waarnaar hij heeft gesolli-
citeerd door hem kan worden vervuld. 

Er moet gelet worden op de sollicitant; mis schien zijn 
er speciale voorschriften nodig die hem het uitoefenon van 
de funktie mogelijk maken. 

Er moet worden gelet op zijn medewerkers; hij mag geen 
schadelijke invloeden uitoefenen op zijn omgeving. 

2. Via de ziekte- en ongevalm&ldiug 
De bedrijfsarts zal op de hoogte willen zijn van de oor-

zaak van ziekte en ongevallen, omdat er misschien verband 
zou bestaan tussen funktie en ziekte. 
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Te vaDk nog ~ordt ziekte- en ongevalcontrolc gez1·en als po11·-
tioneel tocz ht f t . ic op a wezigheid. Als de afwezigheid niet 
ru~. op ziekte of ongeval, is het geen zaak meer voor de be
driJfsarts, doch voor de personeelsafdeling. be-

3.Via periodiek geneeskundig onderzoek van personen welke 
gaan met stoffen die bezwaren voor de gezondheid k, om-
leveren. unnen op-

. De moeilijkheid hiervan is, dat de b d 
t t 

e rijfsarts "nog" 
n1e wee _, waar met welke voor de mens 

tl U 
schadelijke stoffen 

op e niversiteit wordt gewerkt. 

~ls : : :~~;i~~eg:!~ir:~~ro~~::~~!;~!: :~~~~~=~mstandigh~~en, 
~oestanden in gebouwen etc Hier 1 · t , gevaarliJke . d l . • ig voor elk die werkz 
is op c Tn1versi tei t een plicht de b d . "f ' . aam 
dienst hierover in te lichten. nlleenev:iJdsgeneesk':111d7ge 
tarisatie van deze bl . a eze weg is 1nven-
is do bed .. f pro ~men ~p d1 t moment nog mogelijk. Er 

d
·t riJ sgeneeskund1ge dienst nog te weinig bekend over 
1 soort eevaren. • 

4.Hot voorkomen van persoonlijk letsel d d dringen b 'k t oor e werkers te door-
heidsbriÎ~e~ui hete mbakei:ikvan bescher~ingsmiddelen als veilig-

, ge rui en van ventilatoren h t 
van netheid (slordigheid leidt tot ongevall ') e propageren en enz . enz. 

5. He t advisoron van de universitaire werkers i . 
blomcn, we lke verband houden met h k n med1.~che ~ro-un wer op de Universiteit. 

~i;~:~~e~:~ .ik enkele facetten van de bedrijfsgeneeskunde voor 

Het doel van dit artikel is meer inzicht te even . 
:~~~ :~~r~ ~=drdijftsgen

1
eeskunde op de Universitcft, om~:td:et 

, a ve en deze taak nog o d · d 1 · ·k · 
~~:~~!u:~:dt de bedrijfsarts als een cont~o~~r=n~~ g:~::;h:~; 

De mogelijkheid bestaat dat er naar aanlcid . 
korte uiteenzetting, veel vragen bij d 1 ing van.~ezc 
Indien dit het geval mocht zi ·n z _e 7zers zullen r1Jzen. 
v:agen mond~ling te komen bea~t~oo;~e~ko;i!!~nF;~~:~~et;:n d~ze 

::;""di;a::a~~:•:~1~:!a~;!~!!:nde welkom is. De heer Scho~~:e~; 
L.H.IL ven knschot 
bedrijfsarts 
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INTERNE VERSL,\GEN 

(met uitzondering van praktikum elektronica en vacuümfysica) 

V. 2516 Werkgroep: Optica 
1;.A.E. Bongcnaar 
Onderzoek naar de geschiktheid als temperatuurstan
daard van con vla m, brandend op een optimaal mengsel 
van lucht en waterstof. 

V. 2522 Werkgroep: Optica (Vlammen) 
W. van Dijk 
Uitdovingsbotsingon va n aangeslagen OH-radikalen 
2 +,v =0) in vlammen 

V. 2523 Werkgroep: Radiobiofysica 
T. van Schalm 
Dosimetrie aan con 160 kV Röntgcnbui3 

V. 2525 Afdeling: Mcdischo Fysica 
w. van Deursen en H.B.K. Boom 
Elektrische gelijkrichte r mot zeer lage impedantie 

V. 2526 ~erkgroep: Medische en Fysiologische Fysica 
J. 1ltema 
De bereiding van een metaal-mikroclcktrodo 

V. 2527 Werkgroep: Vaste Stof 
G.S.A.M. van de Ven 
Automatische meting van het warmtegeleidingsvcrmogon 
volgens een quasi s tationairo methode 

V. 2528 Wcrkgroûp: F.O.M. K ! 
H. de Bruijn en W.P.A.G. Ottcvanger 
Een cryostaat voor een Gc(Li) detector 

V. 2529 Werkgroep: Aanslagfunktics 
H.M. Fijnaut 
Optische aanslagfunkties van Kwik 

V. 2530 N'erkgrocp: Kernfysica 
C.J.Th. Gunsing 
Onderzoek met de turbomoleculairpomp TVP-500 

V. 2532 Afdeling: Didaktiek 
D. de Beer 
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Onderzo.ek van hot apparaat van Griffin & George 
188-150 ter demonstratie van het Pcltior-effcct 
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V. 2535 Afdeling: F.O.M.-TN II 

W.H.C. to Kulve 
Berekening van elektronentemperatuur en -dichtheid 
uit de elektronenstroom naar een positieve sonde 

V. 2536 Werkgroep: Technische Natuurkunde 
G.P. Beukema 
Opstelling voor het meten van elektrische doorsla
gen in vacuum 

V. 2537 Afdeling: Didaktiek 
Dr. R.L. Krans, Dr. J.P. Steller en Drs. W. IJ. 
Zandstra 
Een kwalitatieve en een kwantitatieve demonstratie 
van resonantie bij de mechanica 

V. 2541 Stage N.V. Philips 
J.H.C. van der Veor 
Sondemotingen in gasontladingen van waterstof, helium 
en stikstof en in mengsêls van heliUJtJ 1 stikstof en 
koolzuur 

V. 2543 Werkgroep: Optica 
P.P. Idzerda 
Onderzoek naar de diffusiecoëfficiënt van Cs in een 
acetyleen-luchtvlam 

V. 2544 Afdeling: Biofysica 
J.H. van Lierop 
Vorm-dichroisme en oriëntatie-dichroisme 

V. 2547 Werkgroep: Optica 
J .G.F. Spit 
Meting der relatieve intensiteit van atoomlijnen in 
het koperspectrum 

V. 2548 Werkgroep: Optica 
J .G.F. Spit 
Energiebalans van een wolfraambandlamp 

V. 2554 Werkgroep: Medische Fysica 
H. Schipper 
Zenuwmodel met laterale interactie 

V. 2555 Afdeling: Didaktiek 
M.J.M. van der Heyde 
Metingen verricht met de torsiebalans van A.O.I.P. 
"Mesures" uit Parijs 
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- 88 -
NIEUWS VAN ELEKTRONICA 

(la/aar men geen lane.::! har.:..n maar wel popnagels heeft) 

Gemompel van een onzer op de achtergrond: 11dit is bijna te 
moeilijk!" 
Zou nou werkelijk iemand gebaat zijn te vernemen dat we 

- V~ste stof een triggerpulsgenerator 1-50 Hz 300 Ven een 
zwevende 15 Hz nanovoltverzwakker (moeten dié nou nog wor
den verzwakt?!) en 

- K5 enkele coïncidentiekastjes naar hun ontwerp en 

- Tn2 een frcqucntievermcnigvuldiger van lichtnet naar 1 kHz 
geleverd hebben 

? 

- Dat de, -transistorisatie van K5 tot tevredeuheid is ver
lopen, compenseert ons verdriet over het feit dat boste 
thyristors mot 15 sec 11dooftijd" weigeren een Starkgenera
tor voor -golven te worden, omdat zo bij hun maximale 
stroom tien maal zo traag worden •.••••• 

- Integrated circuits komen langzaam maar zeker opdagen. Voor 
oa f. 18.-- hebben we con 10 MHz versterker in een transis
torhuisje; 400x, ruis 6 dB, voeding 1x +4,5 tot 12 V, uit
gaugssiGnaal 1 ,5 V 

_ Radiobiologie ontvine een rimpelonderdrukker annex dc
gloeistroombron om aan een 4 kV He-Ne-laser uitgerekend met 
50 Hz te kunnen meten 

- Iets wat we eigenlijk graag zouden ve rbieden 

1-fijzelf verwierven eon Digiac 3010, de aan velen reeds uit 
het Transitorium bekende digitale oefen-rekenmachine on ei~ 
cuiisimulatQr.Viocht U ten eigen bate iets _v~n z'n onbeperkte 
mogelijkh~den willen aanwenden, dan komt U maar eens buur
ten 

Tijdens dit alles loopt onze klok 1.10-9 te snel en vari
ëert minder dan 2.10-12 per dag 

G.J.K. 
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