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FYLAKRA 

MEDEDELINGENORGAAN VOOR HET FYSISCH . ..LABORATORIUM. 
,. .. 

12e jaargang nr. :- 2 februari 1968 

Redaktie: Prof.Dr.J.B.Thomas, voorzitter 
Me j .E.:M.A.Ba.rtels, Drs .A.J .Borgers, Dr.Tj.Hollander, .. 
Dra.C.M.Schponheim, Nej.H~van Urk, J.B.Wouterse, en 
B-.van Zi,jl . 

. .. - -.-. ...--------------... .;:.- ~ 

_91' 9 febr~ari 1968 bntvinge~ wij .. _~!:lt bericht,···aat Ir.B .• P.Th.Velt
maii ~is benoemd ·tot buitengewoon: ·hoo"glèraar in de Technische Natuur
kunde.~ }jet betreft hier het _onderdeel E;lectro11,ica; vele lezers zul
len ài _Je'ten, dat Ir. Veltmá.n ·sinds· ~eptember 1967 een college Elec
tronica - voordien door Prof.Zaalberg van Zelst gedoceerd - geeft 
en zijn eerste semester al .. heeft ._be_ëindigd,. ,_ _ ., 

Ir. Vel t,man werd in 19):t:·in 's.::l!:r~y.®Páge -:-g:eoq:ren, ~.tudêerdê 
tussen 1949 en 1954 in ])elft voor . nJi,~ûurkundig irtgeniÎálür en was 
daarna assistent en wêtenschappelijk ambtenaar. bij -de werkgroep In
strumentatie van het Laboratorium voor Techniscnë.Fysica te-Delft. 
Deze periode werd in 1956 onderb~dleenvoor een verblijf bij M.I.T. 
in de Verenigde Staten en··voor de ·rriilïtaire dienst (Nationaal 
Luchtvaart-Geneeskundig Centrum t'e 'So·esterberg). In 1963 werd Ir. 
Veltman benoemd tot lector van de Technische Hoges~~ool Delf~, waar 
hij een werkgroep Signaalverwerking leidt. . 

De omzetting vall · het bijzonder, ho_ogleraarschap Electronïcà in 
een buitengewoon hoogleraarschap houdt in, dat Prof.Ve1tman een 
volle dag in de week (dinsdagl aan .ons laboratorium is verbonden. 

Er werden áL ~ontactèn met verschillende werkgroepen gèlegd en 
wij mogen verwachten, dat hieruit een prettige en vruchtbare samen
werking zal groe.ien •. Ook op deze plaats heten .wij Prç,f.Veltrna.n har
telijk welkom binnen de gemeenschap van het Fysisch Laboratorium. 

~ . , 
. G.A.W.R • 

. . ' 
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PERSONALIA 

28 februari 1968: Sandra dochter van 
de heer en mevrouw Van Willigen

van Heteren 

Hu~~!~Jken . 
1 maart 1968 te Rot;terdam: .ie he~r J.Kerssen,met 

mejuffrouw M.Muilwijk-
12 maart 1968 te Utrecht mejuffrouw N.Meijers met 

,, •·· · - --·· ·- -· · de· ·heer J.H.Mijwaard•-· · 

~!~~~~staf-en personeelsleden 

Per 1 januari 1968: 
Per 29 januari · 1968 1 
Per 1 februari 196~. : . 
Per 13 februa;;,i 1968 · : 

Drs.W.E.van. -den Brom, Vaate Stof 
J ·.R.F.-Appelman, Fotografie 
T.D.Beijaard, Electronica 
Drs.G.P.Beukema, Technische Natuur-

kunde 
Prof.i'r.B.P.Th.Ve-ltman, Technische 

· N~tuurkU11de 

Vertrokken staf- en .personëelsleden ---------- --~--,--. -
Per · 1 januari 1968 : Drs. B.Bosnjakovié ,. Kernfysica 

Doctoraal examens (experimentele natuurkunde) 

• 12 februari 1968. 

Nakandidaten · ------------
A.G.M.Driedonks 
Linnaeuslaan 13 

. N.van -Dam 
H.Wijnmalenstraat 

H.A.G.M.Ketelaars 
Bellinistraat 126 

G.Kockelkorn 
Van Brakelstraat 
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42 

20b 

A.M.F.op den Kamp 
M.F.Hillenaar 
A.M.J.Spits 

o.l.v. Ir.R.G.R.Engmann 

o.l.v. Drs.Joosen en 
Prof'.Dr.J.A.Smit 

o.l.v .• Prof.Dr.C.M.Braams 

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

J .Koeze 
~urg.Reigerstraat 71 

S.W.de Laat 

183 -

o.l.v. Dr.H.J.Krusemeyer 

4 

Ringweg Randenbroek 36 D 
Amersfoort 

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

'I'.F.Risselada 
Van ·sp'eyks_traat 2 o .l.v. Drs.R. J .de Meijer 

D.Vos 
I.Boudier Bakkerlaan 1.09811 o.l.v. Drs.T.F.M.Bonsen 

Mej.E.A.Wolfs 
Utrechtseweg 329 
De Bilt 

W.Zwanenbeek 
Teunenmijns 13 
Laren 

o .l .v. Dr. Chr. Sm•it 

_o .1.v •. Drs .• W. Bruynesteyn en 
Drs.C.A~derli~sten 

s2 MEDEDELINGEN 

Studie-enquête . 

----i~~~-~967-is door het vorige s2-bestuu~ een enquête gehouden 
onder alle kandidaten in de wis-, natuur- en sterrekunde. Onder 
_de ongE;iveer 300 personen, die deze -enq·ug·1;ë ·hebben ontvarigèn;-·waren 
ook· de çloctorandi, c!ie nog . lid van s2 zijn. , . 

. , Ongeveer 90 , personen, hebben dé e~quêt~ ingevuld teruggezonden; 
hieronder waren een tiental wiskundigen, enkele astronomen en 
enkele van bove~genoemde doctorandi. 

De geringe r~spons der 'mathematen was niet verwonderlijk, daar 
de enquête wel heel ·duidelijk opgezet bleek te zijn voör fysici. 
De formulering van de vràgen liet ~eel te.wensen over, zoals ook 
e~ige inzenders ter~cht opmerkten. Hiërdoór werd het zinloos de 

_ enquête yolledig uit te ·werken. _Wij zullen ons daarom in het vol-
gende tot enkele vragen van de enquête beperken. . 

· De collegevorm,· die 90% prefereert, is een half jaar twee uur 
per week. Helaas was de mogelijkheid. van nog sterkere comprime
ring (bijv. een trimester vier uur per week) niet gënoemd. Enkelen 
deden deze suggestie wel. 

Ongeveer de he lft van de geënquêteerden -wil standaarddictaten 
van de colleges zien. Vaak houdt dit verband met de manier waarop 
het college wordt gegeven; en.kelen willen principieel van elk col
lege een standaarddictaat. 
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Wat de tentamina be treft: ~weederde ziet graag een keuze van 
m uit n vragen (m ( n); twee dèrá.e · ook (maar niet dezelfde -:twee
derde) is voor het gebruik van een formule-uittreksel bij ~et 
tentamen; 2o% is hieriE!~en - v~a~ personen, die optimaal profijt 
willen trekken van hun goede geheugen. 

Vrijwel niemand is tevreden met de huidige vorm van de werk
colleges (bedoeld w~r~ep hier ~ennelijk de werkcolleges, b~hp
rend bij de hoofdcolleges t heoretische natuurkunde). De meesten 
gaven de voorkeur aan werkcolleges in kleine groepen. Men is 
bijna unaniem varr mening, da~ de• werkcolleges didactisch tekort 
schieten. 

Nog enkele ci_jfers: 

Vindt U de studiebegeiei
0

ding voldoende? 
Ja 36%; Gaat wel - 4o%; Nee - 24% 

Heeft U behoefte aan een pers~6nlijke mentor? 
Ja - 16%; Neutraal·- 2o%; Nee - 64% 

Moet specifiek s2 meer aandacht aan de studiebegeleiding beste
den? 

Ja - 28% ; Neutraal - 42%- ;- Nee - 30% 
De overige vragen leverden weinig relevants op. 

Onderzoek naar_ho:?fdcolleges 

Omdat het wenselijk leek de meningen over de hoofdcolleges 
uitgebreider te onderzoeken, hebben de s2-leden waarschj_jnlijk 
al een nieuw formulier ontvange~ of zullen dit binnenkort ont
vangen. 

Deze nieuwe epquête is tot ·stand gekomen na overleg met de 
hoö.gleraren van het theoretisch instituut, die deze zaken meer 
gedetailleerd onderzocht wilden zien, voordat zij tot verande-
ringen ~ouden besluite~. · 

Wij verzoeken de S -leden zich serieus te beraden over· de 
aan de orde gestelde punt~n, aangezien. deze ingrijpende veran
deringen in de nakandidaatsstudie ten gevolge kunnen hebben. 
Het is dus in aller be.lang deze enquête i~ te vullen en terug 
te· zenden. 

~ol~ege_~!~~~afysica 

Prof.Dr.C.M.Braams heeft het plan opgevat, overigens naar 
e.igen idee, om. het college Plasmafysica ·te comprimerèn tot 10 
weken door 3 uur per week college te geyen, waarvan 1 uur het 
karakter zal hebben van oefenuur vóor opgaven. 
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Dit college zal- worden gegeven in het eerste trimester van 
het nieuwe studiejaar. 

~~zoek Tsjechische s!~~~nt~~ 

Zoals-: ·'{e'á.er.een . ondertussen 
een bezoék ·aa-a· Pràa.'g. 

2 
al zal weten brengt S eind april 

r 

Van ·1 tot..-1.0: msi zullen 25 Praagse studenten een tegenbezoek 
aan Utrecht brengen. Wij hopen, dat iedereen zal meewerken dit 
bezoek toit een . succes te maken. Er zal ruimschoots gelegenheid 
worden ~-~g·èv'en co,itacten met deze studenten te leggen. 

Wa,ársch.ij11li·jk zal er in die periode een l ezing worden geor
ganis~erd en het be zoek zal worden afgesloten met een zeildag in 
Loosdrecht a l s het weer wil meewerken, mot daa rna een daverend 
afscheidsfeest. 

Wanbetalérs 

· Op 1 april zullen alle wanbetalers worden terechtgest eld. Zij, 
die aa·n deze terechts t elling willen ontkomen, kunn2n hun afkoop
som storten op gironummer 64 18 28 t.n.v. fiscus S te Utrecht. 

AANTAL STUDENTEN PER 1 FEBRUARI 1968 

Godgeleerdheid 
Rechtsgeleerdh~id 
Geneeskunde 
Tandheelkunde 
1Jiskunde en natuurwetenschappen 
Letteren 
Diergeneëskunde 
Sociale wi tenschappen 
Centrale interfaculteit 
Interfaculteit der aardrijkskUlJ,de 

en prehistorie 

rt . O. universitair wiskunde en natum::
wetenschappen 

Toehoorders 

EERSTEJAARS 

67 
322 
284 
89 

495 
320 
192 
477 

8 

80 

2334 

85 

2419 

TOTAAL 

373 
1600 
1923 
552 

2802 
1619 
1026 
1848 

41 

277 

12062 

368 
. 
12430 

629 

13059 
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Technische Ho6oschool Delft --·---------•·••--···--------·--·---
Overwegende wat ik zou.kunnen zegf:en ov3r m:i.Jn werk op he.t Lubo

ratoriur.i voor Toch,1ische m-.. tt~urb~nde vt-.n de T.H. Delft rnoet he.t mo 
allor::::0rst van het h2.rt d2.t or in vele opzichten niet veel v e rschil 
besta ·.t tussen een no..tuurkundic lo..borc1toriur.1 van een I'.H. en dat v2.n 
een Univcn~si tci t. lrfo.nt als ik, bijvoorbeelcl

1 
precies 2.a:nr;ocf wat ·· 

mi:jn Herk is', da.n zult U r.1crkcn· dc..t nar.1011 2.nders rnoc;en zijn, m~J• .. r 
dc.t mijn si t1.~2.tie üauwelijks verschilt van d.io v2,n velen in· Utrecht. 

l'~ijn funktie is, officieel, 11 instrt~cteur·7, ·dc.t wil zcc;; ·en cl:1t 
ik 130 :·,cht worcJ. r.üjn cl::>.;-~m te vl·llen i!lCt het [;Cvon van W8rkcollegcs 
(hier ,:instr1.·,ctics:1 c;onoomd) in alle nntm~rkunde--ve"kkcn v::n de pro
paodcusc. D::tt -zijn--er ·'nocal véél omd::.t álle· stv.dierichtingen hun n::t
ttmrkundocollc·.,cs on -instr· cties lopen bij de: Afdclin; d.or Tech
nische Jlkttn.rkundc, en do elektrische behoeften van con 2..s. wog-
en waterbouwer no,,2-l verschillen van die van con a.s. ele ktrotech
nicus.- Dosond.,:111ks is hot me niet .:;olukt in het instructio-c oven con 
dc.gvullond.o b0zighoid te zien, zodat ik na óén jc,2..r ( om in to wer
ken, zullen wo r.ie\..,.r zcg...;on) cont::.ct heb go zocht mot e:~n workcrocp. 
En zo ·is or voor mij oen voor [tr3cht vertrouwde situatie ontstaan: 
gad.::cltclijk onderwijs, gedeeltelijk onderzoek. 

Nc.;ar tussen Delft on Utrecht is wel vorschil, ui tor'.".ê.rd. Da't 
bGgint al mc:t do stucJ.ie-opzct: A:-n hot begin eun twee j:,o.r c".11:rendc 
propa.odeuse, wac!rin.d.o basiskenni.s op1;;edu ... n moet word.on en in feite 
de clcfini t ievo solectie v2..n de a tudcnton moot plaats vinuon. fL-.,:,,r 
door· d.e korte tijd die tor beschikking sta2.t (het .:crsto clccl van 
het propaedeutisch examen, P1, volgt Ql in mei van het ecrstestutlio 
jaar, hot tweede deel óén j.:18.r lë',tcr) is do st · c'icbc15--lciding, i.c. 
de instructie, vrij schools. Het bezoek Véln ck instr1.~ctics is; via 
een gunstige tentamenregeling, in fci to verplicht. Bovendien i-.ror
den m.n. de wislëu.nde- en natuurkunde-instructeurs zonder uitzonde
ring gerccrutocrcl uit lGrt1".rskrinecn en ook èl.::-.t maakt de instrt'.ct ie 
niet minder schools. 
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Iic.ar hot bulnngrijksto is: clc instructeurs vormen min of meer c 0n 
machtsblok want zij rege len clie tontamcnss zij nemen vrijwel allo 
monèl.o linge

1
cxamons nf en zij hebben grote inspraak bij hot opstel-

lon van do cxamcnop; av-..)n. Dit zclè\.t dan allóén voor do propac.cle1.fs e 1 

da rna ziet c.cn inst:c1..wtcur zijn klanten nooit moer terug, 
Neemt men m, wat nfst,md v.:-..n do instructiej door in con worl:

grocp mee te ~10rken
1 

cl2.n blijken 171oor verschillen tussen Delft on 
Utrecht. De m-:.Gst opv~lle:nd.c zijn: 0r blijven weinig ingenie, .. rs 
o1chter om te promoveren, c:n c:1.0··st ndonton reizen niet oen· pr.er 
wcrk~roopcn c,f, m,:.a r gr, ~n n::. hot zoe;cmv'.mi:l Voortgezet _Practicum 
(w~a.r zo wat z0lfst~ndi~heid en w~t cxperimont::::er-tochniok moeten 
opdoen) n.r: r con we:rkg-roop we. r zo è.a.n hun kê.ndid. · ~.ts - en int;"c
nim.'.rs--wcrk dooa. Z8 blijven zo 1 of 2 j.:.-..r in clczc lfdó werkgroep

1
. 

afh~nkc.lijk van c~c vr,':'!. g ·of ze bij hot kanclidc,e"ts wisselen
1 

we"t 
do meesten niet doen. Dit mr:, kt ·do.t h..: t cit:,cnlijkc onc'..crzook voor 
een hool z root de 1 door at1.1él.onten wo:;,~e.t go~h.an, ws,t de continuï
teit niet t en ~;o.Jda k ont. Do.2.rèl.oor is oen roh'l,tiof grote, vaste 
staf noè ig. 
Een voorb"'..;lc'.. is {'~c v1crl~ roop w·•o,rbij ik betrokken ben: e:r zijn 
nu 13 st,~clcmtcn (twee dl'..,c;cn gclt.;:c'en zijn er 3 ~fco·~tt:dce rcl), en 
d, r to_;cnovcr 1 hoo[;l or,:,, ·.rs 6 .Jcte11schappcli jkc rno 1.cwcrkcrs, 2 
in;;onie1:rs-as sist.:.:nton, Li t echnische mcclcw.:r!:.:.rs, 2 montet:..rs, 1 
s.::crct"'ros.:;e on 1 °··2.s tmc(kw.:.rker, in tota2.l 17 m2.n . 

Zelfs ::,,ls wc h~t 2.fstud0rcn in '.'.".nmcrkin.:, nomc:n en het fc i t 
dat cle twee assistenten hun tijd tot è.c milit2.ire dL:.:nst ovcrbrug
;cn, is hot nog hoog. 

a l'enslotto: a lE\ hot U intcr.:.sseort w2,t. il: in die wcrkc,-roep doo , 
dan is d :-,t voor Utrecht c cnvou~~ic te vortollon . Do werkgroep 

. . . l . k ·11 . · 1 Il pL:ee:;t n.m.r. en c.s .r. en o,llo cor,1bin2 .. t:i.c s u : rvan , 1 · CJ.J c 
met. e .s .r. naar vl2 .. ::ir,1on 1 c'..oor de hole vlam, voili6 verpakt, in 
eon trilholtc v2.n con X-•bo.nd. spectrometer te stoppen . !fot lijkt 
erop, dat hot nog c2.0,t ook. 11I·'Iagnctic fü:.sono.ncc ,nd lie lcxation11 , 

R. Bline (cd.), Amstordc.m 1967, pag. 539 of d::.. rontrcnt. 

.... H. Wismo.n 
Delft 
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DE VOLGENpE STAP 

Op het uiterste einde van het jaar 1967, maar toch nog binnen de 
t ermijn die door het bureau Bouwzaken was beloofd, heeft de aanbe
steding'en de gunning plaatsgevonden van het gebouw voor Kernfysica 
en Vaste Stof waarin eveneens de Werkgroep Fluctuatieversohijnselen 

' zal worden gevestigd. Over 2~ jaar zal het· laboratorium gereed zijn. 
Het aanbestedingsbedrag was ruim vier mil-joen gulden, exclusief de 
eleetriciteit, ventilatie en sanitair. 

., ,., 

Op de begane grond komen de kamers voor de Kernfysica en op de eer
ste verdieping voor de Natuurkunde van de Vaste Stof, alsmede voor de 
Scheikunde van de Vaste StofJ een voortreffelijk voorbeeld van inter
disciplinaire sàmenwerking, zonder de hulp van een Curator. De Werk-
groep Fluctuatieverschijnselen wordt op de bovenste etage gehuisvest, J 
terwijl in het souterrain nog allerlei aantrekkelijke ruimte is voor 
werkgroepen, die over een half jaar ruimte tekort hebben. 1 

Hierboven is de plattegrond va.n de bovenste verdieping afgebeeld. 
Er komen brugverbindingen naar het Tandemgebouw, naar het Generatoren
gebouw en naar de Universiteitswerkplaats. Voorts is een gedeelte van 
het gebouw afgescheiden voor het verrichten van radioactief onderzoek 
in de B-klasse. De stippellijn op de plattegrond geeft deze afscheiding 
aan. 

,c; .... ~ 
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Verwacht wor dt, dat ook dit jaar nog met het grote Laboratorium voor 
Experimentele Fysica z~l worden begonnen; De lengt~- en breedte&fmetingen 
van dit gebouw zijn dezelfde als van het gebouw voor Kernfysica en Vast~ 
Stof. Ook de indeling is hetzelfde, zodat bovenstaande plattegrond tevens 
een beeld ge.eft van. de situatie in het grote labora.torium. De bouw hier-
'Tan zal wel '3½ à 4 jaar dl~.ren. . 

Voorts .i s van het Ministeri~ goedkeuring gekregen op het schetsplan 
voor h~t ~neratorengebouw en het Kryogeen Laboratorium. Aan het bestek 
wordt thans gewerkt en de aanbesteding zal aan het einde_ van het ,jaar 
plaatsvinden. Dit gebouw moet tegelijk gereed zijn met h~t gebouw voor 
Kernfysica, omdat anders grote verhuismoeilijkheden ontstaan. 

Al met al dus wel een verheugende bouwactiviteit, die zijn cl.imax 
zou kunnen krijgen, als de voorbereidingen voor het voorkandida~tsgedeel
te weer worden hervat. Het hangt in de luçht, dat dit ook dit jaar 'nog 
zal geschieden! 

H.W. 
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PERSONEELSVERENIGING 

Op -2 februari j.l. heeft de heer Veuger dia's vertoond over 
zijn reis naar Canada. 

Het was een zeer boeiende avond, waar niet alleen de schit
terende natuur van Canada tot zijn recht kwam, maar waar tevens 
zeer goede fotografische opnamen te zien waren. 

Het is mede daardoor jammer, dat zo velen deze avond hebben 
gemist! 

Filmavond 

Het ligt in de bedoeling om op vrijdagavond 26 april a.s. 
een f,ilmavond te houden in de kleine collegezaal van hot Fy
sisch Laboratorium te organiseren. 

_Verschillende medewerkers van de Fysica zullen dan- hun zelf
gemaakte_ films vertonen. 

TERUGGAVE VAN DE BELASTING OVER HET JAAR 1967 

Binnenkort worden de aangiftebiljetten voor de Inkomstenbe
lasting verzonden. In onderstaande gevallen kan men bij de In
specteur van de Directe Belastingen een T-biljet (teruggave) 
aanvragen. 

De teruggave houdt verband met het verschil tussen bepa
lingen van de loonbelasting en van de inkomstenbelasting. De 
loonbelasting wordt namelijk geheven naar de toestand bij het 
begin van het kalenderjaar en de inkomstenbelasting bij het 
einde van het jaar. Indien dit laatste voordeliger is dan is 
teruggave mogelijk. 

Teruggave kan worden gevraagd: 
1. Bij huwelijk in de loop van het jaar (zowel man als vrouw 

kunnen teruggave aanvragen) 
2. Bij verandering in de kinderaftrek (bijv. wanneer in de loop 

van het jaar een kind is geboren; wanneer een studerend of 
ziek kind 16 jaar is geworden; wanneer een studerend kind 
buitenshuis is gaan wonen; indien een kind in de loop van 
het jaar als "moeders hulp" of "vaders toeverlaat" is gaan 
optreden) 

3. Bij het bereiken van de 40-jarige leeftijd (bijv. indien 
men ongehuwd is) 

4. Indien men nie~ het gehele jaar heeft gewerkt (bijv. vakan-
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tiewerkers; scholieren en studenten; degenen, die dit jaar voor 
het eerst van school kwamen en voor het eerst gingen verdienen; 
degenen, die dit jaar in militaire dienst gingen of er uit kwa
men) 

5. Indien men 65 jaar is geworden, waarbij verschillende factoren 
kunnen samenwerken (bijv. een ongehuwde valt dan in groep II en 
krijgt ouderdomsaftrek) 

6. Indien men in de loop van he t jaar invalide is geworden, waar
door invaliditeitsaftrek ontstaat en wellicht teruglopen van 
het inkomen 

7. Indien men het gehele jaar te veel loonbelasting heeft betaald 
(bijv. indien men aftrek van loonbelasting had kunnen verkrij
gen, doch verzuimd heeft dit aan te vragen). Enige . voorbeelden: 
a. Indien men nog recht heeft op aftrek wegens beroepskosten 

(de loonbelasting geeft een aftrek van 5% met een maximum 
van f. 600.--. Indien dit te laag was of indien men nog aan
spraak kan maken op aftrek van reiskosten buiten de · woon
plaats, is hot mogel~jk aftrek t e verkrijgen. De gewone kos
ten moeten echter aantoonbaar zijnv 

b. Indien men nog rech t heeft op aftrek wegens persoonlijke ver
plichtingen (renten en premies van lijfrente) 

c, Indien men nog rech t heeft op aftrek wegens buitengewone las
ten (bijv. kosten van ziekten, bevalling, invaliditeit en 
sterfgeval. Ook eigen studiekosten komen in aanmerking) 

Een T-biljet kan men schriftelijk, telefonisch of persoonlijk aan
vragen bij do Inspecties van de Directe Belastingen. Indien U twi j 
felt of U voor terugga in aanmerking komt kunt U inlichtingen 
vragen bij ho t kantoor van de Inspectie. 

LABORATORIUMMEDEDELINGEN 

Tel efoonnummers "Do Uithof" 

Op 11 maart a.s. zal het overzetten van de interne telefoon
lijnen in 11De Uithof" op 2 afzonderlijke centrales zijn voltooid. 

De indeling is dan als volgt: 
Wiskundegebouw - Electronisch Rekencentrum -
Robert van de Graaff Laboratorium 511 411 
Universiteitswerkplaats 

Transitorium 
Provisorium 
Diergeneeskunde 

De interne verbindingslijn "26" komt te vervallen! 

511 811 
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V 2726 

V 27?7 

V 2729 

Werkgroep : Didaktiek 
G~ Teconis 

- 192 -

I- TERN'J VERSLAGEN 

Proeven ri1ety -straling voor het middelbë."'.r onderwijs 

Werki;Toep: Didakt iek 
H. Hoo.:;endoorn 
Een r.iethode om op een mL:è.elbo.re school de konstante v:m 
Planck te bepalen 

Werk~roep: Radiobiofysica 
S .E·. J. Spinnetájn 
Het detecteren ven :;ehydrnteerde elektronen e::eproduceord 
met een gepulseerde 50kV röntgenbuis 

V.. 27:/) Labor :-.toriur.i voor Al,;er.1ene Cher.üe 
LJ .A. de Voigt 
Ontwèrp electrische reg istratie massaverloop 'bij diffu-~ 
sie metin0cn 

V 2731 Laboratorium voor Algemene Cher:iie 
M.J.A. de Voigt 
-Ontwerp ~.utomatische. temperatuvrrc ;eling van een 2.di:J.bu
tische calorimeter 

V 2732 Werkgroep: Didaktiek 
C.LbM.G. Tit~l ~er 

V 2734 

V 2736 

V 2738 

be ~orrnen van ma::.nkr2.ters 

Werkgroep: Vaste· Stof 
G. 't Hooft 
Galvanom::::,~etische ~fJect~n _in !].-t~·pe Germanium 

'i'lerkgroep: m~tu.· rkum:e vn.n de Vaste. Stof 
H. Schrijver ····· --· - - - • -- - • 
P2.rame.-gnet ische Re sonant ie experir:1ent.en: 
•ri-(3+) en Cu(2+) in rutiel 3 Cu in PbBr2 ~. r-'m.(2+) in S:rO. 

Werkgroep: V~ste Stof Chemie 
P-.J .M. Bi&as 
Uitbreidinc en ijk ing van een spectrogra:f voor hot 
nabije infra-rood (NIR) 

V 27 41. trerkgroep: Didcict iek 
A. Buisr:ian en N. Hc.:-.n 
:fot zichtba.~,r maken van 11slicrcn:1 

12 -

- i93 -

V 2742 Werkgroep: Didaktiek 

V 2744 

V 2748 

A • .Buisman en fl. Hé:>.an 
Buig ing in een microscoop 

Werkgroep: Medische en Fysiologische F'.)rsica 
il . ll.. E. Bongena:-.r 
Ooggevoeligheid voor temporeel ~n spatiecl gevarieerde 
helderheidskontrasten 

Werkgroep: Optika-vlammen 
P.A.N.F. Oostwec el 

r 

Onderzoek n2,ar de .instelling .van mé;c!-:-. ~!1 kol- dissociatie 
evenwichten in een co-vlam 

V 2749 Werkgroep: Hodische en Fysiolog'i s che Fysica· · ' 
H. Visser 
I,foting van de pulsresponsie van he t polsgewricht 

V 2751 Werkgroep: Didaktiek 
Een onderzoek nar de 0e schiktheid van de laagjesbuis 
voor het V.H.~.o. 
C.M. Marrée 

V 2753 Werkgroep: Chemie van de Vas te Stof 
T.J. I;Iazendonk 
Gediffundecrde p-n overgangen in gallium-antimonide 

V 2754 Werkgroep: Aanslagfunktie\3 . , 
F.C. Schüller . 
Polarisatie van de kwikspektr2.::illijnen 4358 Î en L!347 Î 

V 2758 

V 2759 

V 2763 

Werkgroep: Chemie van de .Yai:;te Stof . 
T. J". Hazendonk · 
Uit de smolt gegroeide p-n .overg~ncen in gallium
antimonide 

. . . 
Werkgroep: Did2,kt iek 
D. de Beer 
De polaroid Camera :iDe Swin6 :;-r 1

' als midc"i.el voor onderwijs
doeleinden .. 
We rkgroep: Fluktuatieverscli."i jnselen 
D. Grune 
Interferenti:::-.. experimenten met e en gaslaser 

(bij deze interne verslagen zijn he t practicum electronica en 
vacuurnfysica nie t vermeld) 
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PUBLIKATIES 

Staat hieronder ook Uw publikatie vermeld? 
Om deze lijst zo volledig mogelijk te houden wordt iedere medewer
ker die een artikel in verband met zijn werk gaat publiceren dringend 
verzocht dit op te geven aan de bibliothecaris (dit mede in verband 
met het bestellen van overdrukken). 

1377 Braams, R., D.J.Metz en W.A.Cramer 
Stralingschemische toepassingsmogelijkheden in de industrie 
R.c.N.-mededeling, 23, 1967 

1378 Goedhee~, J.C. 
Visible absorption and fluorescence of chlorophyll and its 
aggregates in solution 
The Chlorophylls, blz. 147 - 184, New York, Academie Press, 
1966 

1379 Goedheer, J.C. 
Chlorophyll-protein complexes. 
Part I. Complexes derived from green plants 
The Chlorophylls, blz. 399 - 411 New York Academie Press, 
1966 ' ' 

1380 Bouman, N.A. and C.G.F.Ampt 
Fluctuation theory in vision and its mechanistic model 
Excerpta Medica, International Congress Series, 125, 1966 

1381 Walraven: P.L. and K.A.Bouman 
Quantum theory of colour discrimination of dichromates 
Vi~ion Research, 2, 1966 

1382 Denier van der Gon, J.Jo 1 J.C.Duinhouwer, C.E.Molin and M.de 
Vlieger 
Equipment for two-dimensional echo-encephalography 
Neurology, 16, 1966, 927 

1383 Balen, A.Th.N.van, J.J.Denier van der Gon and H.E.Hellen
doorn 
The differentiation between responses on foveal and extra
foveal stimuli in the E.R.G. and E.E.G. 
Clinical Electroretinography, 1966, 255 - 262 

1384 Achterberg. A. 
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Een leerlingenproef over temperatuureffecten op weerstanden 
Faraday, 35, 1966, 202 - 203 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 
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Voigt. M.J.A.de 
Demonstratieproeven met een gaslaser 
Nina-mededeling, 2 
Faraday, 36, 1966/1967, 21 - 38 

Zandstra, W.Y. en J.P.Paulides 
De proeven van Franck en Hertz 
Nino-mededeling, 3 
Faraday, 36, 1966/1967, 55 

Steller J.P. en J.Lok 
Plasmafysica 
Nina-mededeling, 4 
Faraday, 36, 1966/1967, 107 - 117 

Krans, R.L • . 
Enige schooltoestellen 
Nino-mededeling, 5 
Faraday, 36, 1966/19671 166 - 168 

Hooyma,yers, H.P. 
De kilogramkracht 
Faraday, 361 1966/1967, 183 - 184 

Hooyma.yers, H.P. 
Stralingsverschijnselen en botsingsprocessen in hete gassen 
Faraday, 36, 1966/1967, 193 - 204 

Zandstra, W.Y. 
Stereoscopisch bellenvatopnamen 
Nino-mededeling, 6 
Faraday, 36, 1·966/1967, 233 

1392 Helden, R.van en R.L.Krans 
Het toestel van Legbold voor de bepaling van de gravitatie-
constante 
Faraday, 37, 1967/1968, 29 - 34 

1393 Steller, J.P. 
En toch vergaderen we! 
Paedagogische studiën, 44, 1967, 165 

1394 Peek. Th.H., P.T.Bolwijn and C.Th.J.Alkemade 
Axial mode number of gas lasers from moving-mirror experi
ments 
Americart Journal of Physics, 35, 1967, 820 - 831 
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NIEUWS VAN ELECTROIHCA' · 

(Wa a r men al tijd met constante van_ planckgas rijdt.) 

Het is zover, d~8kw::>.rtsklok·li0rt ër.ûit. Tot nac!:cr order is do 
gangfout + 5.10 , con hopeloze situdie. t:::,.::-.r noest tij '_,cn wij 
aan den ~,Beid. ·Inmiè'_dcls is öt j ::,.~,r de frcqucntio--offset 
- 300. 10 , evenals· vorig j.:·.ar. · : 
Uit clc winkel : integra ted one-shots liC851 P komen in voorraa.è.. 
Andermans winkel: K5E (v.d. Grç_aff lab).héÓft :::-.. ~.nziènl:i.jkc l~an-· 
tums buizcnappo.raton over. Iets voor Uw_ Junior? 
W3.t ::le proc'!.uktio betreft: de HcN9-:-lasor-ohtbroL1r,1cr clic Radio
biofysica al eon half j~~"r heette te hoYoen, hcèft hij (of 
zij?) nu ècht. Ook con vorm van prodµktivitcïts-opvo cring •••• 
·rovcns kre~g do mik-.cogolfopst::;llin.; a.lcla r üCn flinke chock
up. 
Didc.ktick ontvin6 oen '\p.ted. t 'ü1or11

• Of is ··gcpMrtc tijd 
gcv ;:: r" cliu..:.kt i s chor -;- . . ........ ·--•· 

- Optica verwierf, der tr:~clitio gctrouw
1 

0-011 dikke loek-in ver
sterker, z6 goed • • • • €;Oüc~or kè.n het niet. En· cpn Groot scha
kelbord met ~chte vorlichte knoppen als dctcctortestopstel
ling. Wat dat ook zijn moGe• 

- Tot 11 ---3 is hier to bozichti.:;en cfo Philïps Vcr.tt·9.rkdr met 
Synchrone Detectie, oen vrij univcrsool bruikbare loek-in, rnct 
o.a . a utom. tis cho f ascvGrsr-.,nü.cling. · '· · 
Denkt T..; er bij het plakken van c.on print-tra.nsp~ra.nt_:àc.n ebt 
hot Koperzicht zij. 

- Wco1~ con ornst igc opiloo6 • Hot f~i t clc.t wij U-. s;Lcchts m,tcri-
aaU:oston bij üw op:,r 2.chton 001·ckcnc11 heult niet in c:.::t wc 
Pro J.ioo werken. Hot 2..r 0ci 1.slo0n on d~ kosten ·wo::i.·c~:01,···ui t c r e.2.r cl 
toch cr.;cns bete l d . Ifaar viij wordcm primair gc ,.cht {!.":",rvoor 
dié c.lin;;en t o ,Jakon die niot of tct,,::m absurde prijzen in c1.c 
han/el zijn. N tm.rr-lijk moéten wij de ovr-rif;C opcirc.chtcn uit
eindeli j k toch 3-cccptercn - ma-.r d.an komt l' per s6 incicnni
tci tsgcwi,js ::'..f.n de '.;;ot:rt en '.Jov ondicn n2.2.r ràtè, van de UrJ Cn
tio zoals vlij die c rv~r :3n. Du~ L=w_ ovcnt·nccl gebrek ~::-.n c0ld, 
wo..t U hanc:olse.::,p2..r-:,.t on bij ons doet bestellen, r.ioct tJ bct~lcn 
met ti j d .•. Hobt-.U ook-~(lBt-1 - tijd, -dan r.1ot,t··H· hïc t ·verdor ·willen 

· sprin;;cn d~n de polsstok lang is. 
't Klinkt wel zm.u-, m~ .r het is goed. gemeen .. 

·a.J .K. 
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