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FYLAKRA 

MEDEDELINGENORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORATORIUM 

12e jaargang nr. 3 31 IT!aart 1968 

Reda.k.-tie: Prof.-Dr.J.B.Thomas, voorzitter 
MejoE.M.AoBa.rtels, DrsaA~J.Borgers, Dr.Tj-Hollander, 
Drs.C.M.Schoonheim, Mej.H.van Urk, J.BoWouterse en 
B.van Zijl 

GEUZEH-LEUZEN" 

Voor wie denkts dat Alva zich op 2 april 1572 ijlings naar de 
opticiën spoedde om een nieuwe bril te kopen, omdat hij de oude cle 
d~g tevoren had verloren, moeten deze regels een teleurstelling 
zijn. Maar z.1j hadden het kunnen weten, deze mensen, als 'jij maar 
beter hadden oprrelet op school. Je kunt je ècht niet permitteren om 
daar te zitten suffen, vooral niet in een tijd als de onze, waarin 
uetenschap en techniek zulke snelle vorderingen maken. Dàn v:as nu 
de werkelijkheid niet met zo'n dreun aangekomen. Eigen schul. Alva 
ging op 2 april 1572 ~ naar de opticiën. Het zijn allemaal geu-
zen-leuzen 1 • -

Voor hen, die wèl hebben opgelet, is dit nauwelijks nieuws, en 
zij zullen het zich dan ook niet zo aantrekken. Toch zit er wel 
iets naars in, want door die geuzen-leuzen gelooft niemand iemand 
meer op 1 april. Blijkbaar ook U Uw redaktie niet, want, bijvoor
beeld, vorig jaar organiseerden wij een ochtendbijeenkomst in "Thee
huis Rhijnauwen11 en wel op 1 april. Uw redaktie was ter plaatse en 
heeft zich best geamuseerd. Vooral omdat niemand anders kwam. Blijk
baar dacht iedereen, dat het een 1 april-mop was. Jammer, heel erg 
jammer, want U heeft een kostelijke ochtend gemist. Kan de reda..ktie 
het helpen, dat het ieder jaar weer 1 april wordt? Neen, immers! 
Dacht U nu heus, dat U op 1 april "Fylakra" niet au sérieux behoeft 
te nemen? En de beheersmededelingen dan? Waarom die wel en de rest 
niet? 

Wij willen best een 1 april-mop lanceren. Waarom niet? Daar-is
ie-dan: Vandaag (1 april 1968) wordt Hoog-Catharijne door Professor 
Endt geopend. Om 11.11 uur, hoek Stationsstraat-Catharijnesingel. 
Brood meenemen. 
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Maar als wij U nu eens wat meer hadden mee te delen? En dat 
hebben wij ook, wat dan? Toch moeten wij het wel proberen. Dat 
doen wij dan ook, en hopen er maar het beste van. 

In de eerste plaats is de redaktie er in geslaagd om uit de 
goede inzendingen van de Kerstpuzzo-1 1967 de naam r.IejeT.van den 
Heuvel t e tre!r.ken als winnares van de boekenbon van fl. 10.-. 
Zij wordt verzocht om op maa.nda6 1 april 1968 om 11.30 uur op 
kamer 402A hc>.a.r prijs in ontvangst te nemen uit handen van de 
voorzitter van de rcdn.ktie. Wij hebben de beheerder bereid ge
vonden de premie A.o.w. en de pensioenbijdrage over dit bedrag 
te betalen . 

Ver der hebben wij bericht ontv~gen, dat de Algemene Dienst 
in ; i ne Uithof" i s gereorganiseerd, zod;;i.t de mogelijkheid is ont
sta.en, dat, indien nodig, door deze dienst à la minute bijstand 
kan t-1orden verleend. 

Ter leniging van de parkcernood bij het laboratorium zal de 
kelder worden omecbom-rd tot parkeer garage voor de auto 'r; van de 
hoo0 leraren, zodra de t·mrkgroep Kernfysica is verhuisd. 

Bovendien i s in verbêl.Ild met vcrkeers- en gezondheidsproble
men voor het vervoer tµs sen de diverse instituten een witte
fietsenplan door de commissie voor de voorbereiding van de ge
meenschap Fysisch Laboratorium opgesteld. De 1-ritte bon voor de 
wittefictscn (waarvan een twcetéll tandemfictsen) zal binnon!~ort 
naar het nijksinkoopburcau worden gezonden. 

Daarn11st zal do pendelbusdicnst worden omgezet in con vol
waardige buslijn. 

Ook is het noodzakelijk gebleken de twee V. W.-busjes van de 
Rijksuniversiteit tot vier uit te breiden of de bestaande busjes 
om te bouwen tot dubbeldekkers. Deze laatste oplossing is ceko
zen. De passacicrs zullen de eerste verdieping ter beschikking 
.t.rijgen, terwijl het vrachtvervoer, dat zal Narden ingeladen via 
eon loopkatinstallatic, zoals deze in de Universiteitswerkplaats 
in gebruik is 1 parterre zal worden geplaatst . De loopkatinstal
b .tios zullen in dle gebouwen worden aanc;ebracht j de installa
t ie in de Universiteitswerkplaats moet nog worden doorgetrokken. 
Op deze wijze is het mogelijk bij het vervoer van en naar "De 
Uithof" een maximum aan efficiency met een minimum aan hand.kracht 
te bereiken. Verwacht ~ordt, dat de ombouw over 1 ja.ar i;eroed zal 
zijn. 
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Ten gevolge van de verhuizing van een gedeelte van de werkgroe
pen Vlammen en Schokgolven heb~en een aantal kamers een andere be
stemming gevonden: 
kamer 303 gaat dcnl u:i tmu.~on van do 11orkgroep Microgolven 
kamer 312b is tezamen met d.:l andere kamers 312 omgebouwd ten behoeve 

van de afdeling Reproduktie · 1 

kamer 413 wordt na touwtrekken toegewezen of aan de werkgroep Aan
slagfuncties of nan de Gasontladingen 

kamer 414 en 415 zullen worden opgeknapt en alsnog worden toegewe
zen. 

Omdat het aantal spoorstudenten zal toenemen, is naast het 
spoorwegstation 11 Lunettcn" een station .. "Halt(.e) der. Wetansehap" in 
"De Uithof" gepland. 

In verband met· de moeilijke communicatiemogelijkheden tussen 
een aan~al instituten zullen binnenkort·radioverbindingen worden 
aangelegdo Voorlopig zal de zendinstallatie worden opgesteld in de 
ruimte, waarin . de heer Van Lith had gedacht te zullen gaan reside
ren. In afwachting van een hem· pas~ende ruimte,· mag ae heer Vn.n Lit~ 
tijdelijk als omroeper fungeren; waarbij hij nadrukkelijk het tijd
sein half negen en half twee zal aangeven. Bovendien zijn reeds on
derhandelingen gaande met de STER om de financiele consequenties te 
kunnen dragen van deze zendinstallatie .• Het ligt in de bedoeling de 
laatste drie minu~en voor het .hele Ulµ',r~clameboodschappen uit te 
zenden. 

De moeilijkheden bij de telefoon o~er het kiezen van de nummers 
511 411 en 511 811 zullen eveneens worden opgelost. Voor het geval 
mem niet weet welk nummer te kiezen zal een combinatie- •worden ge--
maakt en wel het nummer 511 611. · · 

Als laatste delen wij U mede, dat het l aboratorium, voor zover 
de dienst dit toelaat, gesloten zal zijn op 29'máart (Dies Natalis) 
en 30 april (Koninginnedag) a.s~ 

Geuzen-leuzen? Allemaal? Ook voor U? . . . 
De red.aktie 



~elijken 

25 maart 1968 te 

29 maart 1968 te 

5 april 1968 te 
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PERSONALIA 

Apeldoorn : de heer H.Schakelaar met 
mejuffrouw H.van Bommel 

Zeist . de heer P.Ullersma met . 
mejuffrouw M.A.C.Brecheisen 

Soest de heer G.Smoorenburg met 
mejuffrouw D.Olyslager 

Nieuwe staf- en personeelsleden 

Per 1 maart 1968: 

Per 13 maart 1968 
Per 1 april 1968 

Prof.G.Gorin, gasthoogleraar Radiobiofysica 
Drs.A.M.F.op den Kamp, Kernfysica 
Drs.A.M.J.Spits, FOM KV 
Drs.IJ.J.Kuiper, Biofysica 
Mevr.H.A.Verburg, Onderhoudsdienst 
A.Terhaar, Universiteitswerkplaats 
Mej.J.M.Meijer, Medische en Fysiologische 

Fysica 

~ertE~~en staf- en per~~neelslede~ 

Per 31 maart 1968: Mevr.A.M.Dirven-van Tessel, Onderhouds
dienst 

Dr.H.P.Leenhouts, FOM~ 

E~~~E~~l examens (experimentele natuurkunde): 

11 maart 1968 : G.Otten 
R.L.C.de Vaan 
C .I,!.M. de Weert 

Nakandidaten 

J.A.de Putter 
Rembrandtkade 45 
A.de Vries Robbé 
J.v.Scorelstraat 41 bis 
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o.l.v. Prof.Dr.J.Volger 
Drs.G.M.Blom 

o.l.v. Pr~f.Dr.Ir.J.J.Denier ~an der 
Gon 

Drs.F.Bosman 
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VERHUIZING VAN DE WERKGROEPEN "VLAMMEN" EN 11 SCHOKGOLVEN" NAAR DE 
POLDER 

Het zal velen Uwer inm~ddels du~deliJk Zl.Jn geworden, dat er 
weer een v'3rhuiz.i.ng in he·~ F·ysiach Laboratorium heef:t plaatsge
vonden. Deze bewustwording kan tot E;tand zi,jn gebracht door een 
bezoek aan de afdeling Reprnduktia. die ove~ een riante ruimte 
is komen te beschikken~ welke rt1imte zijn ontstaan heeft te dan
ken aan de samenvoeging v,.l!l enige 0f>trekje:.:; 1 waaronde;.· ook !'!r. 
312b! het door 5 à 8 ma:.1 overbezette zlthol: d.er Vlammlsten. Hier 
is dan ook gelegenheid voor het spuien vau een kleine grief, zo
dat, zoa:i.s de psychologen lHitogen, e r geen frustratiegevoel zal 
ontstaan, Het slopen van de tus scn.-1ande::i en het daarbij ueho 0 •en
de geraas (zodat telefoneren vaak 011mogelijk werd gemaakt) is 
reeds ge ruime tijd voor onze verhuiodatum begonnen. Naar alle 
waarschijnlijkheid een Zächte,, wenk van 11 hoepe:l maar gauw op 11 , 

Al werden rondom ons de wanden en boven ons het plafond geslecht . 
wij zijn pal blijven staan en hebben gewacht met het ontruiwen 
van onze inmiddels zeer ~ierbaar geworden pijpenla, totdat een· 
vervanger in de Polder kon worden ingericht. 

Een andere mogelijkheid is, dat U als oplettend bewoner -ran 
de Bijlhouwerstraat 6 een hcpaald 1 U vertrouwd geworden geluid, 
bent gaan ontberen: het geluid van de gascylinders 1 .die op ge
zette tijden door een Sc~iedamse firma werde~ uitgeladen bij het 
flessenhoki teneinde voedsel te verschuffen voor onze vlamme~ en 
schokbuizen. Deze romantische periode van ons bestaan is vooruij 1 

zoals U zult vernemen in het vervolg van dit relaas. De tijd van 
gascylinders op de kamer, die je als gevaarlijke, doch trouwe 
paladijne~, gezelschap hielden bij het experimenteren, is voor
bij; verdwenen het zinken bruidsbed en zijn makkers. Alleen de 
branddouches zijn ons overgebleven. 

Het resultaat van de verhuizing kan worden uitgedrukt in een 
aantal vrijgekomen kamers: de nrs. 303, 312b, 414 (half) en 413 
(half). Niet ontruimd werd kamer 319, die als laatste bolwerk 
nog enige tijd verdedigd zal worden tegen opdringende potentiële 
liefhebbers. 

De nieuwe behuizing is gelegen in het souterrain van de Cen
trale werkplaats en wel l~ngs de oost~evel: vroegkomers zouden 
uit hun kamer de zon op kunnen zier. tomon, ware het niet dat •••• 
(zie beneden). Een achttal2experimenteerkamers, in grootte vari
erend van 20 tot ruim 60 m (v~or ingewijden: van 8 tot 24 modu
len) zijn ter onzer beschikking. Daarbij komen nog anderhalve 
zitkamer op andere verdiepingen. De experimenteerkamers zullen 
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plaats gaan bieden aan 12 à 15 experimentele opstellingen 
met bijbehorend manschap. Op het ogenblik van de compositie 
van deze regels zijn er nog clechts 8 onderzoeken gehuis
vest; maar na ontruimen van kamer 319 is de temperatuurstan
daard weer in ons midden en is het aantal onderzoeken geste
gen tot 11. Dan is het mogelijk een verdere uitbreiding van 
het aantal onderzoeken tot bovengenoemd aantal te realise
ren, immers we hebben nu adequate ruimte. 

Als het laatste schaap over de dam is zullen alle vlam
opstellingen van de werkgroepen Optica (Vlammen+ Algemeen) 
en het Schokgolfonderzoek bij elkaar in de kelder zitten. 
De werkgroep Moleculenbundels is ons reeds naar de kelder 
voorgegaan, zodat we nu weer allen bij elkaar zitten. 

Een woord van lof voor onze beheerder en voor de Onder
houdsdienst van het Fysisch Laboratorium is hier op zijn 
plaats. Wie had een half jaar geleden gedacht, dat de ver
huizing gerealiseerd zou kunnen worden? Stelt U zich de situ
atie op dat moment even voor de geest: een grote ruimte, ver
deeld in een achttal kamers met grauwe wanden en grauwe pla
fonds. Hier en daar een verdwaald lichtpunt. Nu: kamers met 
vliegena:fschrikkend blauw marmoleum en grauwe wanden; venti
latoren om de experimentatoren aan frisse lucht te helpen, 
electrische voorzieningen, T.L.-verlichting, ringwaterlei
dingen, etc. We beschikken ook over "schone aarde", die tot 
stand kwam na het in het grondwater meppen van drie aardge
leiders tot een diepte van 24 m. De Ohms zijn laag, maar of 
de aarde echt schoon is, zal nog moeten blijken. 

Een primeur van de experimenteerkamers is het centrale 
gastoevoersysteem: een faciliteit, die ook in het nieuwe ge
bouw voor Experimentele Fysica zal worden aangebracht. In 
het Algemeen Bijgebouw bevinden zich de gascylinderbatte
rijen. De gassen worden via een gedeeltelijk ondergronds 
buizensysteem bij lage druk (6 atm) naar de kamers getrans
porteerd. In elke kamer komen elf verschillende leidingen 
binnen, die alle afsluitbaar zijn per kamer. In de kamers 
bevinden zich twee distributiepanelen met lagedruk reduoeer
ventielen, waarvan de gewenste gassen voor de opstellingen 
worden betrokken. De reduceerventielen regelen van 0-3 atm, 
alleen voor acetyleen van O - 0,5 atm. Op deze wijze kunnen 

· we beschikken over acht "vaste" gassen: waterstof, acetyleen, 
zuurstof, lucht, stikstof, argon en zuu.rstof/stikstofmeng
sels. Plus nog drie te kiezen gassen via het reserveleidin-
gensysteem. · 
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Ja, de heer Van Bart en ziJn mannen hebben een krachtige 
prestatie geleverd met de aanleg van dit gasleidingennet. Alle 
buizen hebben inmiddels een fraaie kleur gekregen, zodat ook 
het oog aangenaam wordt gestreeld. 

Als tegenhanger voor do in de Universiteitswerkplaats ge
signaleerde gordijnenrage zijn onze experimenteerkamers voorziet1 
van zwartgemaakte beglazing (buitenkant wit): eenvoudig on doel
treffend. Geen vreemd kwant zal onze fotomultiplicatorbuizen ~~t 
electronenemissie brengen (wij gebruiken ve iligheidshalve toch 
nog selectieve loek-in versterkers). 

Denk nu niet, waarde lezer, dat alles nu in kannen en krui
ken is. Na drie weken verblijf in do kelder zijn we nog niet ge
heel bekomen van de schrik. Enkele opstellingen draaien al woer, 
andere dienen nog wat afgestoft te worden. Bovendien worden ,·1e 
geconfronteerd met zeer triviale moe ilijkheden: hoe kom ik aan 
een kapstok, of aan een prikbord op de zitkamer. Antwoord: kapen 
van de buurman en intussên eon RIB-bon schrijven. 

Een zeer groot probleem vormt het verkrijgen van continuï
teit in het schoonmaken van de kamers. Een nog groter probleem 
was :)Verigens om met dit schoonmaken een begin gemaakt te krij
g~n. (Een aardig kluifje voor de Algemene Dienst?). Vervolgens 
is or het communicatieprobleem: het telefoner en met de Bijl
houwerstraat en Transitorium dient via do t e lufoniste te ge
schieden, medo dankzij een gebrek aan "nullen". (Voor ingewij
den zal duidelijk zijn dat hiermee wordt bedoeld e0n t ekort aan 
toestellen, die via de nul de stadslijn geven). 

Maar ondanks problemen en moeilijkheden zijn we zeer ver
heugd nu over voldoende oxperimentcerruimte te kunnen beschik
ken, zodat we weer kunnen werken volgens het aloude devies "Por 
f'lammas ad astras", opdat de vele (gelukkig nog onopgeloste ) 
problemen rondom de interactie van atomen, moleculen, ionen, 
electronen en kwanten, verder kunnen worden bestudeerd. 

Tj.H. 
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UIT DE UNIVERSITEITS\-JERKPLAATS 

Ruim·een jaar geleden kreeg de Universiteitswerkplaats naast de 
conventionele gereedschapswerktuigen de beschikking over een AGIE 
vonkverspaningsmachine. 

De erosieve werking van de vonk is als schadelijk nevenver
schijnsel bij het afschakelen van electrische stroom reeds lang be
kend. De interesse voor de optredende verschijnselen was echter ge
richt op het onderdrukken van deze erosie. 

Bij de oudste en nog steeds gebruikte electrische schakeling 
wordt gebruik gemaakt van cond~nsatorontlading. Het werks tuk en de 
electrode, die als gereedschap fungeert, zijn verbonden met de polen 
van een condensatorbatterij met grote capaciteit. Deze condensator
batterij wordt over een weerstand opge l aden door een gelijkstroom
bron. Gereeds chap en werkstuk zijn van elkaar creschciden door een 
dunne laag diölect ricum. De condensatorbatterij kan nu worden oprrc
ladcn, waarbij dc•spanning stijgt tot aan de doorslagspanning van 
het dieëlectricum. Bij doorslag ontstaat con vonk, die, als gevolg 
van de zeer lage weersta..,d van de vonkbaan, als volkomen kortsl1'.i
tinG fungeert. Bij juiste dimons ionering van het ontladingscircuit 
kan do condensator zich ontladen in een tijd, die in de orde van 
enkele microseconden ligt. Doordat de energieontlading in de vonk 
in een uiterst klein volume en eon uiterst kort tijdsbestek is ge
concentreerd, worden ter plaatse extreme encrgicdichthcden bereikt, 
die in staat zijn materiaal weg t e slaan. ::r ontstaat in het werk
stuk, maar helaas ook in het ger eedschap, oen krater. Een regelsys
teem is aa.11w0zig om de afstand tussen werkstuk en ,:,lcctrodc binnen 
nauwe· grenzen constant te houden. 

i';aast de condcnsatorontlading wordt als voedinesbron gebruikt de 
impulsgcnerator, waarbij behalve de amplitud0 van de impulsen ook de 
impuls breedte en de frequentie onafhankelijk van elkaar kunnen wor 
den :imgcstcld. 

Do machine in de Universiteitswerkplaats ·is van dit tyPe. De 
voorqe~en van de impulsgencrator ten opzichte van de condensator
ontlading zijn onder meer : 
a. groter croderend vcrmogón bij betere oppervlakken 
b. werkstukken met grotere oppervlakken zijn gemaJrJcelijker t e bewer 

ken 
c. de slijtage van de elcctrodc is aanzi enlijk minder 
d. or blijven geen metaaldee ltjes in do vonksplcet achter, zodat ~con 

verliezen optreden door bewerken van reeds geërodeerd materiaal 
Toepass~ngen: het maken van geprofileerde gaten in geleidend ma

teriaal, zoals gehard staal, hardmetaal, wolfram e .d. Wij maakten 
bijv. nichroomspleten voor een ionenbron met afmetingen van 10 x 

J.B. W. 
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Robert van de Graaf'f Laboratorium 

Dre.J.G.van der Baan 

Dre.E,L.de Beer 

A.Corbijn van Willenewaard 

Ir.R.G.R.Engmann 

Th.S.A.Gerrits 

Dr.P.W.M.Glaudemans 

C.J.Th.Gunsing 

Prof.Dr,Ir.A.M.Hoogenboom 

J.H,Jasperse 

H.J.H.Kersemaekers 

H.M.Meuldijk 

Dr,G.van Middelkoop 

Dr.H.Nauta 

J.H.Niemeijer 

c.J.Oskamp 

H.Jll.van Rijn 

K.P.J,W.Schijf 

C.Slooten 

B.A,Strasters 

H.Thürkow 

Ir.A.Vermeer 

H,B,A,Vredegoor 

Dre.P,de Wit 

Ir.A.C.Wolff 

N,A.van Zwol 

: 030 - 511 411 

toest el 348 

344 
355 
344/358 
359 
364 
363/359 
350 
345/358 
345/358 
359 
364/358 
363/256 
359/361 
359 
355 
363 
363 
345/358 
345/358 
354 
359 
356/359 
362 
361 

INTERNE 
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tFOONLIJSTEN 

Souterrain Universiteitswerkplaats: 030 - 511 411 

Analist Radiobiofysioa 

Bibliotheek Radiobiofysica 

Drs.A.J.Borgers 

Prof.Dr.R.Braams 

Dr.G.Casteleyn 

Drs.H.Th.van Dijk 

ESR 

J.van der Hage 

Mej.M.Hollander 

Dr.Tj.Hollander 

Drs.J.van der Hurk 

B.Jansen 

P.Joossen 

Drs.P.J.Kalff 

Kantine 

Magazijn 

Dr.H.Nauta 

P.0ostwegel 

W.ottevanger 

J.van Praagh 

Practioumzaal 

Dr.W.Snelleman 

Dr.F.van der Valk 

Dr.P.J.Th.Zeegers 

toestel 250 

353 

254 

255 

256/251 

246 

252 

249 

,a53 

245 

245 

253 

248/257 

342 

332 

256/363 

248/257 

249 

249 

247 

253 

248/257 

244 

bovenverdieping 

kame~ 23 souterrain 

bovenverdieping 

bovenverdieping 

kamer 22 souterrain 

kamer 7 souterrain 

bovenverdieping 

kamer 21 souterrain 

kamer 24 souterrain 

kamer 21 souterrain 

kamer 25 souterrain 

kamer 8 souterrain 
24 souterrain 
26 bovenverdo 

bovenverdieping 

kamer 19 souterrain 

bovenverdieping 

kamer 8 souterrain 

kamer 1 souterrain 

kamer 7 souterrain 

kamer 9 souterrain 

kamer 25 souterrain 

kamer 8 souterrain 

kamer 26 bovenverd. 
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Verslag jaarvergadering 
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PERSONEELSVERENIGING 

Op vrijdagavond 1 maart 1968 werd de jaarvergadering gehouden 
van de personeelsvereniging Fysisch Laboratorium. 

Na de opening en het welkom van de voorzitter vroeg de heer 
Schimmel of de voorzitter de indertijd zelfgemaakte hamer bij zich 
had. Deze had hij bij zich en werd spoedig uit de tas tevoorschijn 
getoverd en lag het pronkstuk op de tafel. 

Na deze scherts bracht de secretaris verslag uit over het af
gelopen verenigingsjaar. Hieruit kwam vast te staan dat de perso
neelsvereniging zijn medeleven betuigde: 

8 x bij een huwelijk 
7 x bij een geboorte 
2 x bij een verloving 
5 x bij een 25-jarig huwelijksfeest 
1 x bij een ~0-jarig dienstjubileum 
4 x bij een 12-}-jarig dienstjubileum 

11 x bij ziekten 

Dat het Sint Nicolaaskinderfeest zeer op priJs werd gesteld en 
ook de attentie en wensen bij de Kerst en Jaarwisseling, is duide
lijk geweest. 

1-let totaal aantal leden is 97. Er zijn in het afgelopen jaar 18 
leden geweest, die het lidmaatschap hebben opgezegd, waarvan 10 le
den het laboratorium hebben verlaten. Er werden 16 nieuwe leden in
geschreven. 

Hierna werd het financiele jaaroverzicht en het verslag van de 
kascommissie behandeld. 

Verder is er van gedachten cewisseld over het samengaan met de 
wetenschappelijke personeelsleden. Uit de discussie is wel vast 
komen te staan, dat, wanneer allen hun medewerking verlenen, dit 
zeijer zal bijdragen tot een gezonde en goede werksfeer op d.c ver
schillende afdelingen van het Fysisch Laboratorium. 

De personeelsleden van het Fysisch Laboratorium hebben elkaar 
nodig, en op zekere dag krijgen wij door ons werk toch met elkaar 
te maken. Dan is het prettiger, dat wij elkaar al kennen door 
middel van de te vormen "Gemeenschap Fysisch Laboratorium". Want 
wij allen, hoe wij ook verschillen van karakter, aanleg, opleiding, 
enz. enz. willen toch allemaal hetzelfde, namelijk 

samen leven, samen werken en •• gelukkig zijn. 
Men heeft altijd met de ànder te doen; de ànder is altijd de 
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de bron van je eigen geluk en de oorzaak van de zin van je le
V(m . Nen heeft een ànder nodig als object, om de levenszin op 
te projecteren, evenals die ander weer U nodig heeft om zin en 
inhoud aan zi5n leven te geven. 

En als er zo'n samengaan plaatsvindt tussen technisch, 
huishoudelijk, administratief en wetenschappelijk personeel van 
het Fysisch Laboratorium, dan zal er op con afdeling, wanneer 
daar namens deze medewerkers door een colle,;a bi,jvoorbceld een 
huwelijkscadeau wordt aangeboden, dit niet uit gewoonte, of 
uniformachtig worden aangeboden, maar dn.n met een sprankelend 
en blij hart, met e igen woord,.m, tietcndc dat de gehele Gemeen
schap F,ysis ch Laboratorium hierbij betroldrnn is. 

En di t al l es des te meer daar t'li j over enkele jaren allen 
op één stukje grond komen te werken, vorbonden door lucht
bruggen" Zo'n gemGenschap hoeft zeker zin en botckcnis . 

Op de ver gadering werd toegezecd, dat de voorzitter met 
dG Commiss ie van voorbereiding voor deze :iocmeenschap Fysisch 
Laboratorium" noi; zal spreken over de financiole;- bestuurs
en andere aangclegonhnden. 

De ledl:m, die a~.rmezic waren tijdens deze Janrvergadcring, 
vonden het het beste, dat cle pcrsoncelsverenicint';' haar .werk 
zou blijven vGrri chten en redon van bestaan had, totdat de "Ge
meenschap Fysisch Laboratorium11 een feit zal zijn é;'ewordcn. 
Dà:n zou de porsoneelsvercnising als zodanig ophouden to be
sta3.n .... n zouden de leden van deze personeelsvcrcnii:;ing lid wor
den, natuurlijk op basis van vrijwillibhcid, van de "Gemeen
schap F"J sisch Laboratoriumi:. 

Over de vorderingen van de Commissie van voorbcreidinG zult 
U later meer horen! 

Na de roridvra:;.g- en na het lessen van de dorstige kelen werd 
deze Jaarvergadering door de voorzitter gesloten. 

B.v.z. 
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30e Congres van de Organisatie van Natuurfilosofische en Technolo
gische Faculteiten in Nederland 

De Organisatie van Natuurfilosofische en Technologische Facul
teiten in Nederland houdt op 17, 18 en 19 april a.s. weer haar lan
delijk congres, ditmaal in Utrecht. 

Onder het thema: "Eenheid en Verscheidenheid van de Natuurwe
tenschappen" zullen negen hoogleraren enerzijds de verregaande spe
cialisatie, anderzijds de raakvlakken en de grensgebieden van de 
verschillende natuurwetenschappen behandelen. Op de openingsmiddag 
zal een filosofische uiteenzetting over dit thema worden gegeven. 
De slotvoorclracht zal handelen over de toekomst van de natuurwe
tenschappen en haar plaats in onze technisch-industriële samenle
ving. 

In de ochtenduren zal er gelegenheid zijn tot excursies naar 
verschillende bedrijven en instituten, alwaar men zich kan oriën
teren in de toepassing van de studie in de praktijk. 

Woensdagavond kan men een concert door het Utrechts Symfonie 
Orkest bijwonen en donderdagavond een filmvoorstelling. 

Dit lustrumcongres zal worden afgesloten met een galadiner in 
hongaarse stijl, terwijl men daarna de vermoeienissen van de voor
afgaande dagen tijdens een daverend feest kan wegd.ansen. 

De deelnemersprijs bedraagt f. 21.- (exclusief de galafesti
viteiten). Wanneer U alleen de lezingen wilt volgen dient U f. 9.
over te maken op postgirorekening 44 09 84. Indien U alleen naar 
het galafeest wilt komen en verder niet aan het congres deelneemt, 
dan kan dat ook; de toegangsprijs bedraagt dan f. 10.- per paar. 

Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot: 
Congresbureau 0.N.T.F.N. 
Catharijnesingel 91 
Utrecht 
Tel.: 030 - 10120 
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INTERNE VERSLAGEN 

met uitzondering van het practicum electronica en vacuumfysica 

V 2765 Werkgroep: Didaktiek 
J"P.J.Siero 
Opmerkingen en uitbreiding van de berekeningen naar .:i.a..~

leiding VD.11. het verslag van G"W.Klcin Kranenbarg betref
fende zijn opstelling ter demonstratie van het Compton
effect bij röntgenstraling en een voorstel tot wijziging 
van deze opstelling 

V 2769 Werkgroep: Fluctuatieverschijnselen 
R.A.M.van Lopik 
Eon onderzoek ten behoeve van do meting van Bose-Dinstein
fluctuaties in een natuurl i jk Gaussisch stralingsveld 

V 2771 Werkgroep: Technische natuurkunde 
G.A.C. Ui terwaal 
Metingen verricht a.lll de ijkopstclling 

V 2772 Werkgroep: Biofysica 
J.P.J.Sicro 
Enige onderzoekingen betreffende de fluorescentie vmi fb.g
nesium tetra bcnz porpherine (MgTEP} en een poging t ot 
analyse van de absorptie spectra van bacteriochlorophyl, 
chlorobium chlorophyl, chlorophyl a en MgTBP met behulp 
vnn de polarisatie van de fluorescentie 

V 2773 Werkgroep: Biofys ica 
J.P.J.Siero 
Nader onderzoek naD-r de identiteit van de pigments;ystcmen 
die workzarun zijn bij de fotosynthese 

V 2775 Werkgroep: Kernfysica 
M.van Voldhuizen 
Analyse van een gamma.spectrum met behulp van de EL-XS 

V 2777 Werkgroep: FOM KY 
Sj .Dijkstra 
Metingen aan (~, '()-reacties met een Gc(Li)-detcctor 

V 2778 Werkgroep: Vaste stof 
R.J.Genseberger 
Berekening van de optische constanten uit rcflectic
mutingcn 



V 2779 Werkgroep: Medische en fysiologische fysica 
T.van Schalm 
Een model van enkele spatiële aspecten van de retina-organi
satie 

V 2782 Werkgroep: Fluctuatieverschijnselen 
G.Otten 
Onderzoek naar do mogelijkheid tot berekening van de corre
latiefunctie uit de interpulstijdverdelingskromme en een 
experiment tot toepassing hiervé!ll 

V 2784 Werkgroep: Didaktiek 
T.van Schalm 
De NEVA röntgenbuis 6710 

V 2787 Werkgroep: Didaktiek 
W.Sloots 
Dunlpurpose pucks (gasbedschijf) 

V 2790 Werkgroep: FO!:I Ky 
H.G.Berendsen 
Vcrbindingskast tussen de frequentiemeter 5246 L (Option 05 
en 02) en de parameter-unit 

V 2791 Werkgroep: Fluctuatieverschijnselen 
Th.Stoop 
Generc.tic-recombinatieruis in ';l'..-Fc

2
o

3 
en La.Coo

3 
V 2793 \•lerkgroep: Kernfysica 

P.P.Idzerda en T.Lam 
Energieën en intensiteiten in het ,(-spectrum vnn 77 Ge 

V 2794 Werkgroep: Kernfysica 
P.P.Idzerda en T.Lam 
De 2185.5keV-lijn in het vorval van 1~4 Ce 

V 2796 Werkgroep: Fluctuntieverschijnselcn 
N.W.Oc.li:.eloen 
Ruis in H~o.s •. field ef-fäct transistors · - · · · ·. · · 

V 2797 Werkgroep: FOrI KV 
M.J.M.Jacobs 
Eliminatie van Somcffecten 

V 2798 Werkgroep: FOM xy 
M.J.N.Jacobs 
Coulombenergievcrschillen 
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PUBLIKATIES 

1395 Horst, G.J.C.van der, ChnM.M.de Weert end MvA.Boum~ 

Transfer of spatial chromaticity-contrast at ~hreshold in 
the human eye 

J.of the Optical Society of America 21. (1967) 1260 - 1266 

1396 Schurer. K. and J.Stoelhorst 

A simple device for stabilizing the output of a high
pressure xenon are 

J.Scientific Instruments 4.4, (1967) 952 - 953 
1397 Hogervorst, W. and J.Freudenthal 

Measurements of diffusion coefficients by means of cata
phoresis 

Physica 31. (1967) 97 - 104 

1398 Hollander, Tj. and H.PoBroida 

Zeeman scanning of absorption line profiles in flames 

J.of Quantitative Spectroscopy and radiative Transfer 
l (1967) 965 - 968 

1399 Bru.yneste;vn~ W. 

Stralingsgrootheden en -eenheden 

Ned.Tijdschrift voor Natutll'kunde ~ (1967) 134 - 154 
1400 Volger, J. 

Supergeleiding 

Philips Technisch Tijdschrift 29 (1968) 1 - 16 

1401 Engelbertink, G.A.P., H.Lindeman and M.J.N.Jaoob~ 

Investigation of J ~ JM1 transitions in 38Ar 

Nuclear Physics A 107 (1966) 305 - 331 

1402 Driedonks, F., R.J.J.Zijlstra and C.Th.J.Alkemade 

Double injection and high frequency noise in gçr~~ium 
diodes 

Applied Physics Letters 1! (1967) 318 - 319 
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1403 Smit, C. 

Rapport van de Vijfde Internationale Conferentie over de F'-Jsi
ca van Electron- en Atoombots_ingen, Leningrad, juli 19.67 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; rapporten 
2. (1967) 75 - 87 

1404 Wolff, A.C., N.A.Meyer and P.M.Endt 

A study of the excited states of 31 P with ·the 30si (p,y) 31 P 
reaotion 
Nuolear Physics A 107 (1968) 332 - 346 

1405 Snellemnn, W. 

Errors in the method of line-reversal 

Combustion '1.Ild Flame .11 (1967) 453 - 464 
1406 Jongh, J .P.de and H.A.Di,jkerman 

Microt-mve spcctrwn of methyl chloride in oxcited vibrationd 
states 

J.of r.lolecu.lar Spectrosoopy .f!2. (1968) 129 - 130 
1407 Brom, W.E.vcn den e.nd J.Volger 

Magnetorcsistancc of ferromagnetic junctions 

Physics Letters 26 A (1968) 197 - 198 

Staélt onder deze rubriek ook Y.li 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 9estcllen van overdrukken). 
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NIEUWS VAN ;::;LECTRONICA 

(waar op de verzakkende vloeren de visjes van Montage in hun 
aquarium al aardig op-en-neer leren zwemmen) 

-Vaste Stof kreeg slechts 'n stabiele offsctter (geen hond) 
van 2 tot 48 mV 

-Ncderland-3: samen met Onderhoud werd in de collegezaal con 
TV-ringleiding geïnstalloerd 

-Voel tijd gaat momentc~l in ontwikkeling van diverse grote 
projecten zitteno Zoals transis torisatie van de microgolf 
Pound Stabilisator, w$ór een nieuw soort SD-appt1,raat (weet 
U nog wat dat betekent? l'T~o, dàt niet!), on een spectropo
larimotcr. Daardoor en door een statistische opeenhoping 
van taaie reparaties ontbrak vooralsnog de aangekondigde 
noeste arbeid aan de defcctc_8 -Kwartsklok. Nog steeds +5"10 fout. vlillcn de vee lcijfc
rigc ecbruikcrs ons onlicr overlegging van motieven hun 
hierdoor event ueel ontstane noden melden? 

-t:i ettemin wordt er gcproducecrd
1 

voornamelijk voor K5, or 
staan verscheidene versterkers, dif- iisscn en stroominte
gratoron op stapel, on de t ewaterlating is aansta~dc 

-Optica verzorgt ons feuilleton: zoals gewoonlijk kroeg 
men een gevoelige, ruisarmc, stabiele loek-in versterke r 
van 50 Hz 

-3crvicememorandum: als I.ï ons f abricksdinrrcn l aat herste llen, 
zorgt TJ dan s .v.p. voor de bijbehorondc documenten. Natuur
lijk hebt U c~ ic niet, me.ar toch - !rn-...rt ü c.lle kaston, l aden 
en binnenzakken eens omi Als be loning vindt U dan tevens a l 
die andere dingen die U kwijt bent • • •• •• • 

-I•iagazijnmcmorandum: er is dubbel-en-dwars Veroboard
1 

voor de 
montase van dual-in-line intcgra.ted circuits. 1-ooi maar 
moeilijk 
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