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FYLA KRA 

MEDEDELINGENORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORATORIUM 

11e jaargang nr. 8 december· 1967 

Redaktie: Prof.Dr.J.B.Thom?s, voorzitter 
Mej. E.M .A.Bartels, ·Drs .A .J. Borgers, Dr. Tj. Hollander, 
Drs.C.M.Schoonheim, Mej.H.van Vrk, J.B.Wouterse en 
B,van Zijl 

SYMPI-IONIE 1967 · · · 

Een jaar is als een symphonie; tenminste, wanneer j e op het 
tempo let. •~c , 

Het begint allegro mqderato, om. dan spoedig over te gaan "in 
allegro vivace tot het adagio van de zomervak:.antie komt. Je neemt 
het er eens rustig van ;- manontro~po. Daarna volgt het presto và~ 
de laatste maanden, uitlopend in e~n kort · scherzo van Sinter
klaas_, waarna spoedig het slot<1kkoord komt; het akkoord van 
Kerstmis en Oudjaar. Want december .is een maand van hollen en 
stilstaan. En dat is goed •. Je ·moet zo af en ~oe eens d~· ti.jd 
nemen om om te kijken en de bala·ns op te ma~en. Je moet de Kerst
sfeer over je heen kunnen laten 'komen om hem te beleven, 'en vóór 
het vuurwerk van Nieuwjaal' begint, mo·et je even de tijd laten 
aan het slotakkoord om ,te .verklinken, c 

De redaktie hoopt van .ha·rte, dat Uw .symphonie 1967 in majeur 
is geweest en wenst U: een h~l'rmonieus slotakkoord toe! 

De redaktie 

C 

1 
.. - -
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HOE HUPP'LEN ZIJN HIPPIES AL OP EN AL NCER 

Op die donderdag de dertigste had de ochtendstond 
Jenever bier en vermouth in de mond. 
Verrassenderwijs hadden Sint en Pieten 
Alvorens zij 't laborat?rium verlieten, 
Dit omgetoverd in een Horeqa-bedrijf 1 

Haar men zijri dorstig lijf . · · 
Kon laven tegen ·1age prijs, doch ook en 
D,or behendigheid, een sigaret kon roken. 

, . 

T, t in details was 't in een hote:J.. _09.k . Q,rnge.?,_<;?t 1 
Dat b'leek" wël uit een· ongem.akkelijk zinke n bruidsbed. 
En ook de schoongevonden naam 
"Herberg met het plastic h.)efijzer" toonde 't aano 
In de gelagkamer nodigde de kastelein-socioloog U uit 
Uw verhalen, zittend nog eens te vertellen, breeduit. 

N~g waren Sint en Pieten niet te zien 
I eder ried nog tot op I t laatst: "Is h:!j I t miss chien? 11 

Om half vier in de grote zaal 
Kwam eindelijk, met groot kabaal 
Terwijl de nieuwsgierigsten gingen staan 7 
De Sint met zijn vier Pieten aan. 
iin ogenblik slechts vreesden wij 't fiasco van he t j aar 
Want was dat wel Sint Nicolaas daar? 
Of kwam Sint Hippolytus schree vo~r ~chree? 
Vier hippies deinden in Zijn Zielzog mee . 
De hemel zij gedankt, de mantel, mijter, staf 
Zij legden onomstotelijk getuigenis af 
Van _Sint I s - vermee'nde - identiteit ,. 
En van zijn aloude 11kindervriendelijkhe id 11

• 

Een sureool, ~edoeld voor ruimteve~lighcid, · 
Bracht ieder in een geur van he~ligheid. 
All viel bij nader inzien dat niet 'altijd mee, ~ 
't Bleef toch gesuggereerd," door rijke lijk toegepast UV. 

Na testen kreeg Laagleraar Hogeweg rijke lof, 
Hoogleraar Bouman sloop bescheiden terug, op s choen en slof. 

--2--
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o, Hollander, o, Bruynesteyn, 
Hoe kan het lot zo speols toch ziJn, 
D.::!.t de halsband van de ene man, 
Al om de bolle leest van d'ander kan? 

Kitty vnn Bunnik's trots werd geveld 
Door des Sint's - moreel - geweld. 
Zij legde ha~r oor te luister 
Zo~ls twee dagen tevoren in 't duister 
Op de /;'I'Ond, zich wanend onbespied, 
Om te horen de namen van Sint en Piet. 
Eila~sr noch hél.3r, noch Vcuger's vissen 
Kon een van beiden vere-awissen 
Van wat zij weten wilden, allebei. 
Zo moesten ze oponlijk vissen, zij a~n zij, 

Sint bracht door he iligheid en vas~e wil 
Eén klein mirakeltje tot stand: l'1icn hield zich s til. 

Heel knap wc.s 't werk van Alkcm2.dc, 
Die, strijdend tegen der bureaucraten bierkade , 
Een overwinning wist te bevechten 
En met cum laude, uit 't vacuum, Bolwijn's pl eit kon beslcchton. 

Natuurlijk kwam de dure tandem op de pronpen, . 
Hoogenboom kon het haast niet verkroppen: 
Véél v~ rt ga.f hij zijn élppcl~jcs niet 
Hij hn.d wel èrg veel behoefte aan hulp van Piet. 
Nee, dan Endt met zijn appelkn.non, 
Dcez 1· oude kernrot liet zien wat hij kon~ 
En deartu~sen, ach hé, 
Zat van dor. Leun, he0l e;cdwce , , . 
Tota:::.l onbewust, aan een striptease t e werken. 
Je kon het verschil met twee jaar ge l eden ~cl mer ken : 
Vond men tócn dat bloot nog onzcdelijk·-staa.n; 
!'~Û. waren do morele be zwaren gehee l van de baan . 
Thans keek men met aandacht: Steeds bloter werd zij. 
En wat doet ,van der Leun? Och, die schilt er een appeltje b i j! 

Wouters kreeg ook dft j ac.r weer een lintje . 
Zinspeel➔; gij , Hicolan.s , nu s oms op ernst, of bl ijf t ge een s pc i.cnc. 

Sint jt..'. 
-'.l,-
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Bij lange na ni~t àlles van d f eest is in 't va .slag genoemd, 
îm.ar geloof mij Sint en Pie to1 , een ieder heeft U hobclijk gcroemdn 

J.J.B. 

P. S. 
Wo.ar blec:f a.:m 't slot hot dankwoord van do hoo6'[;ckcrdc ..... 'ndt? 
l•las hij to zec.r verrnst? Dat zij we niet v.m hem gewend. 

PERSONALIA 

Huwelijken 

11 december 1967 de heer W.Slocscrwij met 
mejuffrouw H.Tcekcn 

20 december 1967 de heer H.Wouterse met 
mejuffrouw M~Kclfkens 

23 december 1967 de heer P.Schijf met 
mejuf;frouw L.-Broods 

28 dece mber 1967 do hee r J .ven Best met 
mejuffrouw L.Grimmelikhuizeh 

' 

Nieuwe Staf- en Pe rsoneelsleden 

Per 1 november 1967: K.P. J.W. Schijf 1 Ra diobiofysica 
Dr. J.Kuperus, Hoofdvakpracticum 
S.Maripuu fil.lic . , FOM KY 

B. 

Per 13 november 1967: Mevr.H.A.Geldman-Bartels, Onderhoudsdienst 

Por 1 november 1967: Drs.Sj.Dijkstra, Medische en Fys. Fysica 
Mej.C.B.Meije r, Onderhoudsdienst 

Per 4 december 1967: H.van der ~ildt, Medische en Fys . Fys ica 

Vertrokken Staf-en Personeelsleden ----------------
Per 23 november 1967: J .Abercrombie I Medische en Fys. Fysica 

Per 31 december 1967: C.Donse laa r 1 Radiobiofysica 

-4-

tt.Sloesorwij, Univcrsitej tswerkplaats 
Mevr . A.H. J.Stolker-Maars 1alkerweerd1 Beheer 
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~~~~!~~~~~~~~~ (experimentele natuurkunde) 

13 november 1967: W.E.van den Brom 
P.P.Idzerda 
Th.Stoop 

Nakandidaten -·-----------
L,G.J:Boesten · 
Van Heutzstraat 37 

M.L.H.Huijncn 
Prof.A.Maycrlaan 28 

J.N.Bruinsma 
Amsterdamsestraatweg gbis 

E.P.Ehrmann 
Van Hogcndorpstraat 2 

B.J.Janscn 
Noorderstraat 5 
C.van Huis 
M.Pololaan 360 

J.W.M.Bielcn 
J.de Deckcrstraat 42 

M.11.van Kuilcnburg 
Obrcchtstraat 6,1 

M.H.Hagen 
Pr.Bernhardlaan 57bis 

J.M.J.Mannens 
Thccmsdrocf 326 

J. P. ten Have 
L.Fuch.slaan 2 

N.Abrahamscn 
Slotlaan 101 Utrecht 

J.F.A.van Hienen 
Rijnlaan 64 

o . l.v. Drs.p.Touw 

o .1. v. Drs. H.G .ril. Hoideman 

o.l.v. Drs,F.J.Leouwerik 

o.l.v. Dr.R.L.Krans 

o .l.v. Drs.P.J.Kalff 

o .l.v. Prof.Dr.R.Braams 

o .l.v. Prof.Dr.J.B.Thomas 

o .l.v. Drs.F.J .Leeuwerik 

o.l.v. Drs.M.J.A.de Voigt 
Dr.R.L.Krans 

o.l.v. Dr.R.L.Krans 

.o .l.v. Drs.H.J.van Ark 

o . l .v. Drs.K.Vos 

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

J, 11. Hoekzema
1 

Ina. Boudiur Bakkerlaan 109875 o .l.;v . Dr.H.J. van den Bold 



VERSLAG OPENING ROBERT Vil!': DE GRAAFF L;\BORJ1TORHJ:I 

Uw verslaggever had het voorrecht aanwèzig te kunnen z1Jn bij 
de opening van het Robert van de Graaff Laboratorium op 3 november 
j.l. Van deze opening, waarbij de Utrechtse Tandem van de Graaff
generator officieel in gebruik werd besteld, maakte hij het vol-
gende vers lag. - . . .. 

De openingsplechtigheid werd ingeleid door Prof.Dr.P.1:1.Endt , 
die alle aanwezigen, maar in het bijzonder de burgemeester~ van 
Bunnik en De Bilt, Dr.E.J. W.Verwey van het College van Curatoren 
van de universiteit, de Re ctor Nagnificus en de hoogleraren van de 
Utrechtse universiteit; alsmede de docenten van andere universi
tei"en, van harte we l kom hee tte. Prof.Endt wees in ZlJn openings
woord mede op he t belang van de Tandem voor andere universi t biten 
en instituten en noemde Prof.Poppema uit Eindhoven als één van de 
toekomstige medegebruikers. Prof.Endt merkte op, dat hij e igenlijk 
niet het recht had áls gastheer op te treden; immors de enige 
gasthee r was he t Collega van Curato ren. 

Namens he t Curatorium sprak vervolgens Dr.E.J.t-1.Verwey; e i e i n 
he t kort de gang van zaken tijdens voorberoidinG en bouw van l abo
ratorium en machine memoreerde. Hij richtte zijn felicitatie~ t ot 
de hoogleraren Endt en Hoogenboom 1 maar betrok hierbij teven~ 
Prof.Dr.R.Braams, als medegebruikcr van het laboratorium, in zijn 
ge lukwcnsen • . Naast de bouwkosten be lichtte Dr.Verwcy t evens de ex
ploitatiekosten van de machine , die pe r jaar 4 à 5 miljoen buldon 
zullen bedragen; rekenende op 10 promovendi per jaar, kwam hij tot 
de conclusie 1 da\ i ede r proefschrift dan ca. f, 500.000.-- aan ma
chinekosten vergt! Een belangrijk aspect v oor he t onderwijs achtte 
Dr . Vcrwey t evens , da t de s tudent i n teamverband l eert werkun me t 
kostbare ins trumenten. Dr . Ve rwey ze i t ens l otte , dat hij laborato
rium en gene r a t or vol ver trouwen in gebruik gaf bij de subfacul
teit der wis- en natuurkunde , · 

Dr.Ve r wcy, Prof.Hoogcnboom en/of Prof.Endt doopten daarna de 
machine me t een flos champagne. 

Prof.Dr.F.van de r Blij, sprekende namens subfaculteit ~n facul
tcitt wees e r op, da t na de Unive rsiteitswerkplaats he t Robert van 
do Graaff Laboratorium he t eerste nieuwe gebouw vopr de fäculteit 
is; het Tr ans i torium i s immers slechts een doorgangshuis . Hij zag 
Prof.Hoogenboom nu als een verspie der, di e vooruit gezonaon is naar 
het 11bcloofde land'' . Hel hoopte Prof. Van de r Blij I dat Prof ~Hoogcn
boom , eenzaam in de poldor t nu ge l egenhe id zou hebben de thatuurkun
de van het vrije ve ldt1 t e · beoef enen, Ve rvolgens vroeg Prof. Van de r 
Blij zich af, waa rom nu juist een Tandem van de Graaff-gene r a tor in 
Utr echt moet s t aan! Is hij nodi g voor de s amcnh.ving? !'lilden wij e r 

- 6-
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e en hobbon: omdat Kopenhagen er een heeft? Of is he t zuiver on al
l~on de nieuwsgierigheid, die ons drijft? Prof.Van der Blij stel
de, dat het niet jtiist is, alleen· naar he t nut van de dingen te 
kijken. Wij moeten geloven in eon cultuur, die nie t alleen op het 
nut is gericht, maar ook plaats biedt aan de kunst. Zuiver watcn~. 
schap_polijk onderzoek is con kunstwerk om de cultuur een vorm te 
geven! , 

Namens High Voltage Enginc·ering (Europa) N.V. sprak Dr . C.H .• 
Paris, die memoreerde, da t hij do eerste pro~ovundus van Prof. 
Endt was geweest. ~Toen wa s ik e igenlijk afnemer'', zo ze i Dr.Pa
ria,, "nu ben· ik min of meer de leverancier". Vervolt;"cns wees Dr. 
Paris er op, dat de naam van wijlen Prof . Dr~Robert van de Graaff 
op tweeërle i wijze me t de Vtrechtse universite it i s verbonden. 
Immers, Prof.Van de Graaff l c..&de nie t alleen de gr ondslag voor 
de Van de Graa ff-gcncrator en, di e in Utrecht staan, maar boven
d i en ve rleende cle unive rsi t.'..i t hem .in 1966 1 hoofdzakelijk op 
g r ond van zijn uitvinding, het eredoctoraat in de Uiskundc en 
Natuurwetenschappen. Het verheugde Dr.Paris dan ook, dat de uni~ 
v ersitoit dit laboratorium ria a r Prof.Van de Graaff h<..eft ver
noemd. Als geschenk van High Voltage En~inccr i n& za l daarom, de 
naam van h~t laboratorium op de geve l wordqn ~angebracht. 

In zijn slotwoord hcrinnerde -Prof.Hoogcnboom e r aan, dat het 
juist twee jaar en twee dagon ,gc lcd-on·was, dat Prcf.Dr. Mr.I.A. 
Diepenhorst, als toenmalig minister van O.cn U., hot eerste graaf· · 
werk voor de bouwput van hot laboratorium verrichtte. Op 20 mei 
1963 was do ministeriële goedkeuring voor de bouw- ontvangcn·vati · 
Me j.Dr.M.Klompé, toen minister van O.K.cn 11. Zo hebb~n mocr~ere 
kabinetten aan de bouw van laboratorium en machine hun bijdrage 
geleverd. Prof.Hoogcnboom bracht dank aan de hee r M.Ruppcrt als 
nbouwcura tor", aan 'archi toeten I bouwbureau, adviseurs, aannemers 1 
onderaannemers en uitvoo~dc rs. Bovenal dankte hij he t College vaµ 
Cur'a.t orcn, d'at· zij-het laboratchrium en de Tandcm van de Graaff
gene-rator aan h c.m en aan· zijn mcdeWl:lMors ter be schikking hebben 
gesteld. Prof.Hoogcnboom stelde d~arna door hbt in wcrkipg stel
len van een klein dcmonst.ratiemodel van een Van do Graaf.f-gcne
rator symbolisch de machine in gebruik; 

A.J.B. 

- 7-
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PERSONEELSVERENIGING 

Mede namens ziJn vrouw dankt de heer Van Zoost de Personeels
vereniging hartelijk voor de leuke attentie, die hij mocht ont
vangen ter gelegenheid van zijn 12½-jarig dienstverband bij het 
Fysisch Laboratorium. 

Hier in Fylakra wil ik gaarne mijn hartelijke dank uitspreken 
voor do mooie bloemen, die ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig 
huwçlijk mocht ontvangen. Dankbaarder dan voor de bloemen ben ik 
(mijn vrouw mogelijk niet) voor het feit, dat door dergelijke 
dingen - zoals ook door het regelmatig ontvangen van Fylakra - men 
als gepensioneerde, het gevoel krijgt, niet vergeten te zijn, er 
toch nog wel bij te horen. Nogmaals hartelijk dank van Uw A.O.W.cr 
A.N.van Straten! 

De heer Bletterman dankt de Personeelsvereniging voor het 
fruit, dat hij tijdens zijn ziekte heeft ontvangen. Tevens maakt 
hij van tlo gelegenheid gebruik de St.Nicolaas en Pieten van 1966 
hartelijk te danken voor do overheerlijke boterletter, die hij 
tijdens· zijn ziekte heeft gekregen. 

Reis door Israël 

Israël is een nog jonge zelfstandige staat, dïe dit jaar veel 
in 11het nieuws'' is geweest, door de gevechten om het behoud ervan. 
Bij velen is het land Israël meestal uitsluitend als naam bekend 
on weet men weinig van het klimaat, de bevolking of de aardrijks
kundige betekenis. Het bestuur van ~e Personeelsvereniging was 
dan ook verheugd, dat onzo gasthoogleraar, Prof.Dr.H.Lindeman, be
reid was om 16 november j.l. voor de medewerkers van het Fysisch 
Laboratorium over zijn land te vertellen. 

Prof.Dr.H.Lindeman, die vele jaren in Israël heeft gewoond en 
de opbouw van do nieuwe staat zelf heeft meebeleefd, heeft de 
aanwezigen eon leerzame en prettige avond bezorgd. ~an de hand 
van mooie kleurendia's en een rustige voordracht is Israël "dich
ter" bij ons gebracht. 

Er kon slechts, in het korte tijdsbestek , oen globaal over
zicht worden gegeven van de velo aspecten in het land, doch men 
kan op een goede avond terugzien. 

Zie voor deze rubriek eveneens pal •na 20! 

-8-
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KERSTPUZZEL -- - . - ------
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Horizontaal: 9. masker; 10. Eng.bier; 11. kantlijn; 13. be taal
plaats; 15. bijwoord; 18. scheik.element; 20. scheepetouw; 22 . vr. 
dier; 23. alle; 24. moment ; 26. deel v.d.Bijbel ; 30, pers.vnw.; 
31. stad in Afrika; 33. koord ter versiering; 35 . . kade ; 37. hemel-
1:i,chaam. 
Vertikaal: 2. Germ.myth.fig~; 3. kwab; 4, beroep ; 5. rondhout; 
6~ rivier in Nederland; 7. meisjesnaam ; 8. brJedplaats ; 11. over
blijfsel; 12. Eyangelische Universi~eitsgemee~te; 13. steen; 14. 
Afrikaan; 17. voorspoed; 19. ~esteven do~kje , onder kin ; 21. bij
woord; 24. eenh~denstelsel; 25. ~ussische straaljager; 27. Euro
peaan; 28. melkklier; 29. streek in Israël ; 30. afdeling; 32. ont
ke_nning; 34._ traag; 36. geheel de Uwe. 

Bij- juiste invulling ontstaat op 1, 16, 28 en 38 de oplossing, 
die U kunt inzenden voor 31 december a.s. aan de redakti~ van 
Fylakr.a, kamer 302c, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht. 
Als 1e prijs wordt een boekenbon van f. 10.-- ter beschikking ge
steld, 

- 9- '. 
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"DE VEltREKIJKER" 

,. 

B~~tgenstralen en Röntgenbuizen 

Röntgenstralen zijn kortgolvige electro~agnetische stralen met 
een golflengte kleiner dan qie van het ultraviolet. Zij kunnen het 
beste worden opgewekt door een zwaar meta~l te bombarderen met 
e lectronena .Vanouds waren he t nogal raadselachtige stralen. Ze 
werden aan het eind van de vorige eeuw door hun ontdekker, Prof.Dr. 
W.C.Röntgen; dan ook X-stralen genoemd. Sedert de ontdekking van de 

('- q uantummechani•€Ptie evenwel zijn deze stralen, evenals trc,uwens 
een groot aar-tal andere natuurverschijnselen : wel zo ne~jes ge-
weest om zich aan de regels van deze theorie te houden. . 

De straling wordt vooral gebruikt vanwege zijn groot dc'or
dringend ve rmogen, waardoor ze de mogelijkheid openen om he t vaak 
nogal ontoegankelijke innerlijk van een aantal zaken te bestude
ren (zoa ls bijvoorbeeld het menselijk lichaam1 gietstukken, Jas
naden, en dergelijke). Het grote doordringend vermogen maakt aan 
de andere kant wel, dat er nogal· slecht optica mee te bedrijven • 
valt. Noodgedwongen beperkt men er zich dan ook toe sc~aduwbeel~ 
den te ontwerpen van de zaken 7 die men wil onderzoeken. 

Een moderne röntgenbuis is een hoog vacuum diode; waarin de 
ele·ctronenemissie van de kathode, een wolfraam gloeidraad, ge
concentreerd wordt op een klein vlekje op de eveneens uit wolfraam 
bestaande anode. Dit vlekje op de anode maakt men zo klein moge
lijk, aangezien de scherpte van schaduwbeelden des te grot~r is, 
naarmate de afmetingen van de gebruikte lichtbron kleiner zijn. 
Voor medische toepassingen gebruikt men anodespanni~gen zo rond 
de 100 kV, de golflengte van do opgewekte straling i s dan onge-· 
veer O, 1 ~ (voor moderne lieden: 10-11 m). Bij he t onderzoek van 
gietstukken kiest men doorgaan~ hogere spanningen (momenteel 
tot 250 kV). 

-10-
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De problemen bij de ontwikkeling en construc~ie van een _ 
röntgenbuis worden wel in de eerste plaats veroorzaakt door he~ 
bijzonder lage rendement van de stralingsopwekking. Niet meer 
dan 1% van de electronenenergie wordt op de anode in straling 
omgezet en in de meeste gevallen is men niet in staat om meer 
dan 1% van de opgewekte straling nuttig te gebruiken. De overicè 
99,99% van de toegevoerde energie degenereert tot warmte en moet 
in die vorm worden afgevoerd. 

De eis die door de meeste gebruikers van röntgenbuizen ·wor~t 
gesteld is: zoveel mogelijk straling in een zo kort mogelijke 
tijd van een zo klein mogelijk oppervlak . De tot nu toe beste 
oplossing bestaat hierin, dat men de anode van de buis uitvoer~ 
als een wolfraamschijf die men met grote snelheid onder de 
electronenbundel door laat draaien. Gedurende korte tijd (een 
paar honderdste seconden) kan men dan 4 x 105 W/cm2 dissiperen 
op een vlekje van enige mm~_. (9~:r _y~2gelijking: een .elect ronen
straallasmac~inc 15vert ~ot 10 W/cm , eon electrische lasboog 
presteer~ 10 - 10 W/cm en uw theeketeltje moet zich met 10 
1 o2 W/ cm zien op to warmen). De tempera tuur van de anode loop·
tijdens een dergelijke belasting plaatselijk op tot boven 20QOL C 

:C.:,or dit snel tot hoge temperatuur verhitten raakt het an::,C:.. 
materiaal beschadigd en het rendement van de röntgenbuis wordt 
daardoor nog lager dan het al was. Het anodeoppervlak ga-at gaaa
deweg scheuren op een manier die wel lijkt op het scheuren van 
een opdrogende kleilaag. Dezelfde soort beschadiging vindt men 
ook op andere plaatsen, waar plotselinge verhitting en afkoelin~ 
optreden (turbineschoepen van straalmotoren, uitl~~tpijpen van 
dieselmotoren etc.). 

Een vraag waarop de ontwikkelaar nu een antwoord moet zien 
, te vinden is: welk~ eisen moet men aan het anodemateriaal stel~~ . 
en hoe mag men het nog belasten, opdat men zo weinig mogel i jk 
hinder van deze beschadiging heeft. Deze vraag geeft aanleidi~ 
tot interessante problemen op h~t gebied van wolfraammetallur
gie. Ook de berekening van optredende temperaturen en de daar
mee gepaard gaande mechanische spanningen is geen eenvoudig 
sommetje. Vervolgens is het laten draaien van een wolfraam
schijf van 500 gram met 9000 toeren per minuut ook geen alle
daagse aangelegenheid, vooral gezien de hoge optredende tempe
raturen èn het feit, dat dit hele kunstje in vacuum moet worden 
vertoond·. 

Dit laatste vraagt een bestudering van de smering bij ho~e 
temperaturen in vacuum; omstandigheden, die zwaarder zijn dan 
die welke men doorgaans in de ruimtevaart aantreft. Een ander 
probleem, dat zich voordoet is de isolatie van hoge spanninge~ 
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in vacuum. Hierbij had men .tot nu toe eigenlijk alleen de prak
tische ervaring van vele jaren om op te steunen; pas de laatste 
tijd wordt er op dit gebied met succes geëxperimentee·rd . Dat' de 
problemen hiermee meteen zouden zijn opgelost is evenwel nog ver 
bezijden de waarheicl: tussen het verkrijgen van fundamenteel .in
zicht in een situatie en· het bep.eer§,en van de zich in de tech
niek voordoende omstandigheden ligt doorgaans nog veel werk,. 

Al met al ontmoet men hier eep aantal nog maar ten dele op
geloste problemen op het gebied van de toege.paste natuurkunde, 
ondanks het feit, dat r6ntgenbuizen ~och al Vele tientallen 
jaren worden gefabric~erd. 

Haalre K.J .r.roenewol t 

BRIEF VAN BEN (REEDS TITIJISGEVAREN), AMERIKA-REIZICTER ., 

Op gevaa~ af door de "Fylakra 11-leze:rs/ ess en van ''Commissaris 
Voordewind"-se praktijken te worden beschuldigd (die rrtan schreef 
ook maar doo,r) en hoewel r.eeds enige maanden weer. in het vader
.land terug, neemt schrijver deze r de pen wee r ter hand. Het 
voordeel van weer terug te zijn en terugziend op een jaar ver
blijf, te schrijven over de U.S.A. is o.a . , dat het verhaal wat 
beknopter wordt, De indrukken zijn niet zo vers meer, veel de
tails zijn tussen de geheugencellen doorgezakt . 
, U was ca, · een half jaar geleden met mij blijven steken in 
Santa Barbara (California), waarove r de loftrompe~ reeds ge- , 
stoken is. Maar California heeft nog ve le we tenswaardigheden en 
natuurschoon in overvloed. Het is merkwaardig.;voor ons Europe
anen met een vele eeuwen reeds bestaande·historie, te bedenken, 
dat de geschiedenis van de staat California maar iets meer dan 
een eeuw teruggaat, voor zover het ténminste de geschiedenis 
van de Amerikanen zelf petreft; Spanjaarden en rlexicancn hadden 
reeds een hele historie in deze staat achter de rug, toen het· 
land interessant werd in de ogen van de steeds verder naar het 
westen optrekkende Amerikanen. De goudvondsten ·in California 
hebben uiteindelijk geleid tot het veroveren van de staat .op de 
Mexicanen en tot het ontstaan van de rij~e staat, die er nu is. 
California met zijn, speciaal in het zuideQ, prima klimaat is 
steeds een grote trekpleister geweest voor avontuurlijke pio
niers . Boze · tongen beweren, dat · de staat eigenlijk weinig Ame
rikaanse karaktertrekken heeft ·en dat er een relatief hoog aan
tal zwervers en dakloze vagebonden rondhangen. Immers het kli
maat maakt een dak bov~n .het hoofd min of meer overbodig, dus 
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is het leven er goedkoop. Een feit is, dat er vaak lieden rond
trekken, die hun hele inventaris op een fiets of in een oude 
auto geladen hebben en gretig gebruik maken van de banken in 
parken en op pïcnicplaatsen om er de nacht door te brengen. Ver
der is er al geruime tijd sprake van een immigrantenstop in de 
de sta.at. Vooral Mexicanen, die ale goedkope werkkrachten de ar
beidsmarkt "bedei:ven", worden nu vaak geweerd ale officiële im
migrante'n; maar ook de immigratie vanuit andere staten wordt 
niet langer ongelimiteerd toegelaten. Ondanks deze beperkingen 
schat men toch, dat er per jaar alleen al in Los Angeles en ·om
geving (zgn.Greater Los Angeles) een half miljoen mensen bij
komen. En het is er al zo vol: 8 miljoen inwoners, die er in 
5½ miljoen auto's rondrijden. Niet alleen het klimaat, maar ook 
de aanwezigheid van vele grote industrieën (bijv. een groot ge
deelte van de vliegtuigindustrie) en dus ruime werkgelegenheid, 
verklaren deze aantrekkingskracht van California en speciaal 
van Los Angeles en omgeving. 

De industrie en de vele auto's levoren samen het gevreesde 
luchtverontreinigingsprobleem op. Daordat Los Angeles min of 
meer in een groot dal ligt, dat alleen aan de westzijde niet 
door hoge bergen is omgeven, blijven uitlaatgassen van auto's en 
fabrieksschoorstenen hangen bij gebrek aan ventilatie. Deze 
"smog", die zijn voortbestaan dankt aan inversie -van de lucht
lagen en zijn ontstaan aan ·de uitlaatgassen (60~ van de lucht
verontreiniging komt van het autopark in Los Angoles) is een 
groot probleem •. Vooral 's zomers is de lucht vuil geel-bruin 
en verstikkend, ademhalingsmoeilijkheden en oogirritatie mee
brengend. 's Winters is de smog vrijwel verdwenen. Als er 
's avonds winden van de bergen het dal inwaaien, verdwijnt de 
smog ook gedurende de zomer, maar dit gebeurt zelden. Er zijn 
serieuze plannen geweest om door de bergketens rondom Los 
Angeles grote ventilatieopeningen t o boren, teneinde de veront
reinigde lucht af te voeren naar de Nevada-woestijn. Maar de 
ui~vocring van deze plannen levert ernstige klimatologische 
consequenties op. 

Behàlve tot luchtverontreiniging (die overigens ook in New 
York en andere -industrie-steden een ernstig probleem vormt) 
leidt . het grote aantal autois ook tot een goed en ruim wegennet. 
Free-wa~s, d~w.z. autowegèn in de trant van onze ' autosnolwegen, 
dus zonder stoplichten, gelijkvloerse kruisingen, etc., van 
soms~ of 8 rijbanen in één richting, zijn geen uitzondering. 
Ondanks de ruime wegen zijn, vooral tijdens het spitsuur, ver
keersopstoppingen aan de orde van de dag. Tot voor een half 
jaar geleden mocht een 16-jarige teen-agcr in California een 
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rijbewijs halen, Hct ·hogc ongevallenpercentage in do 16 - 18-järi
gcn-catcgorie heeft geleid tot verhoging van de leeftijd van aspi
rant-automobilisten· tot 18 jaar. 

Los Angeles biedt vele toeristische attracties. Dr is bijv. 
een Mexicaanse markt , waar alle producten uit zuid- en midden 
Amerika te koop zijn. De markt vult ee~ hele straat: Oliveira 
Street en is vlak bij de Mission van Los Ang;eles. Ook Farmer• s . 
Market, een groot complex van winkels en overdekte hallen , waar • 
allerlei voedings- en genotmiddelen te koop zijn, is een bezoek 
waard. 

Het is misschien niet algemeen bekend, maar Los Angoles. hceft 
een grote Nederlandse kolonie : ruim 20,000 Nederlandse emigranten 
een•groot dqe l afkomstig .uit Indonesil, hebbLn daar een kli~ato
logisch gunstig tweede va"derland gevo-ndcn • 

. Wij hobb"en geen pogingen ondernomen om alle toeristische 
attracties te bezoeken, zoals Busch gardens (een die r en- en amu
sementspark van de bierfabriek Rusch),-of een tour door een as
semblagefabr~ek van Ford, Chevrolet, e.a. of de dierentuin. Maar 
Knotsberryfar.m, waar het l oven van een 19e eeuwse ·mijnwerkers
stad in beeld is gebracht, compleet me t roofovorv~llen op de 
postkoets, een misdadigersbograafplaa ts met onthullende graf
schriften, de gevangenis, sheriffs office, etc., heb~en wij me t , 
genoegen bekeken. Ook een bezoek aan Disncyland, ge legen ten 
zuidén van het centrum van Los Ange les, was de moeite waard. 
Walt Disney heeft hier nie t all~cn voor de kinderen, maar ook 
voor de · volwa ssenen een mooi on technisch·knap stuk r ccreatiE;l 
on amusement gebouwd. He t 11Marine l and11 van Los Angelcs bietlt " 
naast een fraaie collectie waterbewoners ook een drietal shows 
met zeehonden; dolfijnen en walvissen. De bekende T.V.-stor 
Flipper zou bier ook deel van de bemanning uitmaken, maar dat 
wordt door elk va n de drie of vier concurre r ende Marinclands 
langs de Pacific Ocean-kust ook beweerd. Dus zal Flipper wel 
in Florida wonen (waar ook de opnamen worden gemaakt voor de 
T.V.-scrie). 

Een tochtje naar de top van de Mount 1/ilson,. een bekend ob.,. 
servatorium en de woonplaats van een aantal radio- en T.V.
zenders, leverde fraaie panorama's op, vooral 's nachts . De 
daar veel voorkomende wasbeertjes lieten echter verstek gaan. 

i Vanuit Los Angelcs zijn diverse attractieve va~antie-oor~en 
binnen enkele uron per auto to bereiken. Vporal do wocs'tijn ten 
noordoosten, oosten en zuido.ostcn -van Lo·s Angeles i s z-oer popu
la±r. Plaatsen als Palm Springs en India (bekend om clc dadc l
cultures) zijn gezochte vakantie-oorden gedurende .de· wi nter, 
mede door de zuivere lucht .. . .J-1aar ook ski-en;l;housiastcn kunnen 
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:i.n de onmiddellijke-.omgeving van .Los Ang8les hun sport naar· ':i.ar 
tel~st beoefenen tot eind mei 1 half juni. Het baden en zwemmen 
in de oceaan~ in de badplaats Santa Monica levert nogal wat 
problemen op, omdat de thuisreis van zo'n 400.000 baders aan
leiding geeft tot grote verkeersopstoppingen, vooral gedurende 
de week-ends. 

Nog twee opmerking,:m alvorens dit relaas over Los Angeles 
te besluiten: voor de T. V .-fanatici o_ntler -de lezers .is het mis
s chien interessant te weten, dat de omgeving van Los Angeles 
z ijn toestel af kan stcmwen op twaalf verschill~nde kana l en,, 
waarvan er drie 24 uur ,in de ether zijn: ook Sante Barbarian~n 
genieten hier naar hartelust van. Ten tweede is er nog iets 
merkwaardigs met het grootste vliegveld vun Los Angeles (er 
zijn er 13 in het totaal), het International Airport: het rei
zen per vliegtuig van en naar Los Angeles verloopt erg vlot, 
maar het parkeren vàn de auto's is er een probleem, zó zelfs, 
dat iemand, die van Santa Barbara nàar Los Angelos gaat (120 
mijl) er meestal sne ller pe r auto i s , aan per auto+ vliegtuig! 

Tj. H. 

LABORATORI UMMEDEDELING 

OP DOND:CRDilG 2 Ji,NUJ\RI 1968 OM 16 . 00 UUR Z/1L DE BEHEERDER 
HET GEBRUlKLLlJKE OVERZIGHT GËV:CN V.AN DE ,lCTIVITEITEN V.1N HET 
FYSISCH LJlBORi,TORIUM I N HET J M,R 1967 EN DE VER!r!f1CHTING VOOR 
HET J lt.!R 1968. 

Diii,R HET NOG NII:T MOGELIJK '·l.AS DE NIEUUJ,\,-.RSREDE. IN HDT . 
TRANSITORIUM TE HOUDEN NODIG IK U UIT IN DE KLEINF. COLLEGEZ,L\L 
IN DE BIJLIIOU1TERSTR!,AT BIJEEN TE KOMEN. 

NA .AFLOOP IS ER GELEGB:NHEID ELK.A,IR E:CN VOORSPOEDIG 1968 
TOE TE ~.'ENSEN. 

IK VER1T11CHT, DAT 1iLLE MEDEWERKERS VAN HET FYSISCH LABOR.A-· 
TORIUM EN DE VELE DEPENDANCES .AJ\NWEZIG ZULLEN ZIJN! · 

H.W. 
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Vervol g rubriek 11 Pcrsoncclsvereniging_" . 

Sint Nicolaas kinderfeest op zaterd~~~d november j.l. 

. Evenals voorgaande jaren kwam ook dit jaar Sint 'Nicolaas met 
zijn troÜwc knecht in de kleine col:),egczaal van het Fysisch La
boratorium om daar met de kinderen het aloude feest van zijn ge
boortedag te vieren. 

Nadat de heer Van Zijl de kinderen in een fe~stclijkc stem
ming had gebracht en de kinderhoofdjes van keurige Sinterklaas
mutsen had voorzien , werd do poppünkast binnengebracht on gingen 
wij kijken naar de belevenissen van Jan Klaassen en Katrijn. 

Inmiddels was de temperatuur in de zaal zodanig ·gostegen 1 
dat het bekertje chocolademelk zeer op prijs werd gesteld. Het 
was begrijpelijk, dat da kinderen, na de tweede opvoering van 
het poppenspel, wat ongeduldig werden omdat ze uiteindelijk voor 
de Goedheiligman waren gekomen. 

Nadat Sint Nicolaas via do t e lefoon me t enkele kinderen uit 
de zaal had gesproken en er Sinterklaasliedjes waren gezongen ,. 
was het ogenblik aangebroken, dat de Sint met zijn royaa l 
strooieng.o_ l;'ie-ten de zaal binnenkwam. J o kon duidelijk zien, 
dat hij weer een jaar ouder was gewordon en dat zijn knecht wat 
in de lengte was gegroeid. 

Vervolgens werden de kinderen door Sint Nicolaa s ontvangen 
en werd er door Zwarte. Piot snoepgoed ui tg.edecld. He t was jammer 
dat het _gesprek van• Sint ·Nicolaas met de kinder.ent ondanks de 
aanwezige geluidsinstallatie niet a l tijd hoorbaar was. tfaar
schijnlijk wilde do Sint zijn stom sparen voor 5 december . 

Tenslotte werden er nog cadeautje s uitgedeeld, zodat de kin
deren aan het einde van deze geslaagde middag·.gelukkig huis
waarts keerden. 

G.do J . 
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