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FYLA KRA 

MEDEDËLINGENORGAAN VAN HET FYSISCH'i'J.ABORÄTORIU?rf 
1. 

13e jaargang nr. 3 maart 1969 

Redaktie: Prof.Dr.J.B.Thomas,-voorzitter 
Mevr.E.M.A.Bonsen-Ba~tels, Drs.A. J .Borgers, 
Dr.Tj.Hollander, M.F~ Peeters, Mej. E.F.M.Steffens, 
J . B.Wouterse en B.van ·Zijl 

Correspondenten: J.HoJasperse (R~bert van de Graaff Laborato-
. ri'WTl), . Drs.J.Kerssen (dependance Rijnhuizen), Drs • 

. Th.G.M.Kleinpenning (dependance Da Costakade 45), 
Dr.R.L.Krans (dependance Leidseweg 93d), J.Rol 
(dependance Eisenhowerlaan 4) 

EN U? 

In het januarin'WTJmer van Fylakra suggereert Dr. F.van der 
Valk éen positieve oplossing voor het negatief besluit de 
bouw van het hoofdgebouw voor de fysica uit te stellen. De 
redakt ie waardeert unaniem iedere poging om ergens een licht 
zijde te zien, en daarmee dus ook het bedoelde artikel . Er 
wordt in gesteld, dat het ·goed· is de drie doctrines fysica, 
chemie en biologie niet langer gescheiden te houden. De gren
zen zijn toch vaag. Stop ze bij elkaar in één gebouw en la ten 
ze samenwerken om zo een gemeenschappelijk produkt 1 bij gebrek 
aän een zinniger naam 11 moleculaire biologie" geheten , af te 
leveren. 

Dat is een gezichtspunt. Maar je kunt ook stellen, dat 
een dergelijke opzet een verliesmutatie betekent. Samenwerking 
is uiterst gewenst, maar dan in een instituut, dat bestaat 
naast drie andere instituten, waarin - gescheiden - de drie 
doctrines zich in eigen sfeer kunnen ontpl ooien. 

Twee standpunten, die diametraal tegenover elkaar staan. 
Het leek de redaktie niet alleen amusant, maar ook nuttig om 
deze twee opvattingen ter discussie te stellen. Wie klimt er 
in de pen? U? En U? En U? 

De Redaktie 
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NIEUWE OMSLAG FYLAKRA NIEUWE OMSLAG FYLAKRA NIEUWE OMSLAG FYLAKRA 

UIT DE KUNST 

Wa1meer de omslagen van Fylakra op zijn, en er nieuwe ont

worpen moeten worden, doet è.e kunst zijn intrede bij de fysica. 

Zever zal het zijn in september. Maar we denken vooruit en schrij

ven nu reeds een prijsvraag uit voor een omslag-omtwerp. Hoofd-, 

tevens troostprijs: een boekenbon ad f. 15,--. De redaktie hoopt 

op vele ontwerpen, alle te richten aan mevrouw E. Bonsen-Bartels, 

Fysisch Laboratorium, kamer 302b. 

De Redaktie 

NIEffi'lE OM.SLAG FYLAKRA NIEUWE OMSLAG FYLAKRA NIEUWE OMSLAG FYLAKRA 

PERSONALIA 

Geboren 

16 januari 1969 : Martin Alexander zoon van 

7 februari 1969: 

12 februari 1969 : 

13 februari 1969: 

4 maart 

18 februari 1969 : 

_,_ 

de heer en mevrouw Van der Grind-Munk Vest 

Karen Yolanda dochter van 
de heer en mevrouw Reus-Klaare 

Jan Wytze zoon van 
de heer en mevrouw Smit-van den Berg 

Thomas Dirk Jacobus zoon van 
de heer en mevrouw Heijnekamp-Landzaat 

Pepijn 
de heer en mevrouw 

Jantiene Bastianie 
de heer en mevrouw 

zoon van 
Boelens-van Hesselingen 

dochter van 
Kuperus-Moeys 

.. 
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Per 1 maart 1969: Mej. ·E.M.G. Bruggink, Bibliotheek 

Vertrokken_staf- en personeelsleden: 

15 
, 

1969: Piste rs-Hovers, Per februari Mevr. I. Didactiek 

Per 28 februari 1969 : A.D. Smeenk, Radiobiofysica 
G.F. Gast, Universiteitswerkplaats 

Per 31 maart 1969 : Drs. 1·;. J. de Vos , Natuurkunde van de,;, 
vaste stof 

Per 16 apri ::.. 1969: Ilovr • .A.M.J. Be clcms-van fksscliq;c..n , 
Transitorium 

E~~~~~~~l examen (experimentele natuurkunde) 

17 februari 1969 : W. Kardux 
J. Roos 

Nakandidaten 

W. Coppoolse 
Bollenhofsestraat 120bis 

J.M.N. van Deventer 
Balistraat 85 
F.E.H. van Eijkern 
Ark "Eudaimonia'', Billiton
kade t/o nr. 80 

D.W. Slaaf 
I.B.-Bakkerlaan 61k• 1133 

M. van der Vl ist 
J. van Limbeecklaan 4 
Driebergen 

C.J. Zwakhals 
Meloenstraat 22 

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

o.l.v. Dr. F. van der Valk 

o.l.v. Prof.Dr. C.M. Braams 

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

o.l.v. Drs. R. H. Geerlings 

o.l.v. Drs. A.M.F. op den Kamp 
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UIT DE DEPENDANCES 

Robert van de Graaff Laboratorium ---------------------------------
- -

Het is eigenlijk merkwaardig dat je veel werk m,et :verrich-
ten om één letter kwijt te raken·, doch het is een aantrekkelijke 
zaak zodat velen bezig zijn dit te. bereiken. Zo ook de KV mede-

, . b . . . Il Il 1 i-rn1·ker G.A.P. Engelbertink,, die op. 24 fe ruari z1Jn s ver oor 
met lof wat een mooi winstpunt is. Deze vreemde redenatie zal 

' d" de niet ingewijden duidelijk ~,orden, als men weet dat er op ie 
dag een doctorandus (drs.) zijn proefschrift heeft verdedigd, 
ter verkrijging van de gr-aad :van doctor (dr.) in de wiskunde en 
natuurwetenschappen, zo heet dit officieel, doch normaal "pro
motie" genoemd. 

Heel KV mocht in de vreugde delen en was daarvoor uitgeno
dign 1 s avonds naar het restaurant van de Amersfoortse dieren
tuin te komen waar onder de tonen van ·11 de Blettermanband11 een 
gez;e l l ige en ~i tgebreide dagi·risseling werd gehouden, ~erwijl. aan 
de doctorstitel en passant "prins argon de achtendertigste in 
de orde van de kernschillenboeren11 werd toegevoegd. 

·uw Robert v.d. Graaff co.rrespondent 

Eisenhowerlaan 4 ----------------
Onze correspondent van de Eisenhowerlaan meldde 0ns de ge

boortEi op 18 februari j.l.·van Johanna Elisabeth Nartine, doch
ter van de heer en mevrouw Heethaar-Gravesteyn. 

Vaste_Stoffigheden 

Momenteel staat de werkgroep Vaste Stof in he~ teken van 
he t twee potentiaal putjes· model: De subwerkgroep oppe~v1akte
eigenschappen vibreert tussen Koetshuis Noord en Koetshuis 
Zuid · voor de koffie pendelen we tussen Kasteel - en Plasma Lab.; 
van denken naar doen tunnelen we over de diensi;brug van Kasteel 
naar Koetshuis; draaien en boren ve reist een overgang via een 
11 intermediate state" oftewel een stand tussen twee koetshuizen 
naar he t werkplaatsj; van Gerard (we lopen al met al zo vaak in 
de regen, dat niemand van ons Mao-griepte) ; lijfelijk l even we in 
Jutphaas maar in gedachten al een beetje in het Uithof-putje, 
en de reden waarom we dit allemaal zo putterig zien is de a.s. 
putjes-promotie van Wim de Vos, die nu nog wat geëxalteerd heen 
en weer tunnelt tussen hoop en vrees maar straks, als alles goed 

... 

ge~aan is, geëxciteerd wordt naar een aangeslagen t oestand 
in Eindhoven. Na deze promotie zal de werkgroep weer een 
tijdje terugvallen in z'n grondtoestand, oon toestand die 
duurt van 9 tot 6 en gekarakteriseerd wordt door extremepJ 
De grootste werkgroep met het kleinste vloeroppervlak per 
man (we heten niet voor niets gedeelte lijk FOM VSU: Fundamen
teel Onderzoek der Materie Voor Slangemensen Uitsluitend). 
Hoge temperatuur ovens (1200°C) en de laagste temperatuur in 
de provincie Utr·echt ( 1 ,4°K), H0ge druk hydraulische kristal
lenpers en de laagste druk (5.10-11 Torr). De langste mensen 
en de laagste deur (1 ,6 m). Kortom, een toestand met levendi
ge accenten en in het verrukkelijke decor van het landgoed 
Rijnhuizen. 

s2-MEDEDELINGEN 

. s2 . Donderdag 27 februari vond de eerste excursie van in 
het nieuwe studiejaar plaats en deze zou ons naar de I.B.M.
vestigingen in Rijswijk en Uithoorn voeren. Ondanks het vroege 
tijdstip van vertrek (8 uur) en het koude weer vingen om pre
cies 08.15 uur in totaal 24 deelnemers de tocht naar he t Data 
Centre in Rijswijk aan. Daar werd ons na de ochtendkoffie iets 
verteld over de opbouw van het I.B.M.-concern. Uiteraard waren 
de Utrechtse gasten vooral geïnteresseerd in het onderzoek
werk bij I.B.M. Dit is geconcentreerd in de I.B.M. laboratoria 
voor fundamenteel onderzoek, die zich in Yorktown, New York, 
San José en Zürich bevinden. De resultaten van het onderzoek
W0j:•k in deze laboratoria worden commercieel toegepast in 
nieuwe produkten, ontwikkeld door 22 I.B .M. ontwikkelings
laboratoria, waarvan dat in Pithoorn er één is. Het Data 
Centre in Rijswijk daarentegen houdt zich voornamelijk bezig 
met het uitvoeren van computerprogramma's voor particulieren 
en bedrijven. De heer F.G. Insinger gaf na deze inleiding een 
voorbeeld van het gebruik van de computer bij het uitmeten van 
bellenvatfoto•s en de heer C. Oklin liet ons kennismaken met 
het simulatieprogramma C.S.M.P. (Continuous Systems Modelling 
Program), waardoor het mogelijk is geworden berekeningen uit 
te voeren met computerprogramma's, die uit reeds bestaande 
ponskaarten kunnen worden· samengesteld. 

In Uithoorn werd een -uitstekende lunch genoten, waarna 
ons werd uitgelegd, hoe een ontwerpprocedure van een produkt 
bij I.B.M. verloopt. Twee punten, die bij deze procedure naar 
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voren komen, z ijn de ieer goede planning en de voortdurend 
terugkomende vraag 1 of voortzetten van het onderzoek nog wel 
economisch verantwoord is, Dit economische besef bleek bij de 
I.B.M.-mensen dan ook veel meer aanwezig te zijn dan bij bijv. 
wetenschappelijke medewerkers aan onze Rijksuniversiteit. Het res
terende deel van de middag tenslotte, werd gebruikt voor het 
demonstreren van een me thode om met behulp van de computer de 
herziene druk van boeken te verzorgen en voor een demonstratie 
mot de magnetische lees- en sorteermachine, die in hoog tempo 
sortee rwerk kan verrichten. 

Tijdens de thee bleken de vragen voornamelijk betrekking te 
hebben op de mogelijkheden die I.B.M. een afgestudeerd wis- en/ 
of natuurkundige kan bieden. Er rest ons nu nog slechts de 
horen F.G. Insinger (I.B.M. - Rijswijk) en G.H. Goedemoed (I.B.M. 
- Uithoorn) te bedanken voor hun medewerking bij de organisatie 
van deze geslaagde excursie. 

N. Abrahamson 

FYLAKON-fidenties 

Op de laatste bestuursvergadering van FYLAKON zijn weer een 
aantal vermeldenswaardige zaken besproken. Alvorens U er wat 
ever to vertellen eerst nog eens, op verzoek, de namen en adres
sen van het bustuur: 

Voorzitter~ Prof.Dr.Ir. J.J.Denier van der Gon (dependance 
Eisenhoworlaan 4) 

Secretaris: Drs. J. Kersscn (Kasteel Rijnhuizen, Jutphaas) 
Penningmeester: H.M. van Rijn (Robert van de Graaff Lab.) 
N. Abrahamsen (student - s2) 
Dr. J .M. Fluit (Bijlhouwerstraat 6) 
R,A.M. van Lopik (student - Kasteel Rijnhuizcn, Jutphaas) 
B. van Zijl (Transitorium) 
Voor do niet genoemde dependances zijn er de kontaktpersonen 
J.B. Wouterse, H.H.J. Wouterse en Dr. R.J.J. ·zijlstra. 

Financiën 

De balans over het boekjaar 1968 is opgemaakt en luidt: 

Inkomsten Uitgaven 
Contributies f. 1.136,75 Cadeaus f. 262,45 

% S tafb ijdrage f. 1.000,-- Fiotsrally f. 19,21 
3:Pers. Ver. f. 445, 12 DAF-excursie f. 46,30 

Kinder S.N.-feest f. 126,81 

.. 

itallen z 
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S.U.-colloquium f. 888,30 
Bloemen, fruit f. 63,85 
Administratiekosten f. 7, 15 

f. 1.414,ó7 
Voordelig saldo per 
31-12-1968 f. 1.167,80 

f. 2.581 ,87 f. 2.581 ,87 

Do %inkomsten zijn éénmalig. Als we ze niet betrekken in het 
batig saldo blijkt er in 1968 f. 277,32 verlios ge l e den te zijn . 
Hoewel er dus een behoorlijke reserve is, blijkt financiële 
behoedzaamheid geboden. 

Cadeaus 

Ook promoties zijn in het cadeaufonds opgenomen. De jonge doc
tor krijgt een bloemstukje namens Fylakon. 

Voetbal 

Duizendmaal leuker en frisser dan de Europa-cup psychose zijn 
de Fys. Lab. cup w0dstrijdBn. In april kunt U zdf de benen 
wee r strekken op de grasmat, binnen of buiten hût l Unt j e. 
r1isschien zit er oen com~eti tic in: ~lorkplaats - Bijlhouwcr
straat (eloctronica) - S. De wisselbeker staat btj electronica 
(gevuld met oude weerstandjes). Voor de teams kunt U zich aan
m~lden b ij de aanvoerders: A.J. Schimmel en C.D. Bcauveser. 

Contributie_1969 

1644999! 

!~~~=-~~_dia-wedstrijd 
Fylakon schriJft hierbij eon foto- en dia-w0dstri;d uit met de 
volgende categorieën : 

Ladde rs 
Techniek in de gebouwen van het Fys. l ab. 
VriJe categorie -

In oktober worden de inzendingen goöxposecrd en zal de prijs
uitreiking plaatsvinden. Nadere gegevens betreffende inzend
adres, plaats en data tentoonstelling, jury, prijzen, m1n1mum
formatcn e.d. zullen ih Fylakra bekend gemaakt worden. Schiet 
Zfl ! 
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Pr~::it mot Veut:er on zo worde n beter! --.. ·---------------------------------
V co r deze foto-wedstrijd heeft do hoe r P. Veuger zich bereid ver
klaard om me~ oen kleine groep enthousiasten enkele zelf ge
maakte negatieven to be sproken en te vergroten (zwart-wit) in 
de maanden september - oktober. Geïnteresseerden in dit royale 
aanbod van do uiterst deskundige Vcuge r kunnen zich bij hem op
geven (Hoofdmagazijn Bijlhouwerstraat). 

namens het bestuur: 
secretaris FYLAKOU 

Dankbetuigingen 

De hoor en mevrouw Reus-Klaaro danken do Fy lakon voor de 
attentie, die t ~r gelegenheid van do geboorte van hun dochter 
is aangeboden. 

Prof.Dr.Ir. J. Bokink dankt de Fylakon voo r het bloemstuk 
dat hij tijdens zijn verblijf in he t ziekenhuis heeft ontvangen. ' 

De hoer en mevrouw Heijnckamp-Landzaat danken de medewerkers 
voor hot cadeau dat zij tor gelegenheid van da geboorte van hun 
zcon ontvingen. 

NIEUWE WEGEJIT 

in _!let na-kandidaatsonderwj,É1 in j.e naJ;~urkunde 

Het is bekend, en t egel ijkertijd t e l eurstellend dat do 
" . " . . , . . ' nieuwe wegen in het ondorw1Js voor kandidaten in de oxperimon-
tclo natuurkunde nog geruime tijd beperkt zullen zijn tot hot 
overdrachtelijke. Do ruimtel ijke integratie van he t natuurkunde
bedrijf, waarvan het ond0rwijs doel uitmaakt I is nog in oen ver 
en onduidelijk vc rschiot. 

Nog al tijd bewandelen de kandidaten voor hun colleges de al 
oude gangen in het Fysisch Laboratorium in d~ Bijlhouwerstraat, 
een go bouw I dat ton dele vrijwel êlVon oud is als do naxwell
thooric, klassieka stof, ook nu nog, van ee n der drie hoofdcol
leges. 

Do grote verspreiding, waarop ik doolde, heeft mode tot ge
volg gehad, dat kandidaten die - ook na hun cursorische practi
ca - voor een klein onderzoek stonden, heel zelden een bewuste 
keus konden doen uit, of zelfs maar een voorkeur hadden voor 
een der zee r vele onde rw0rpen die in. Utrecht worden onderzocht 
(als oud-Amste rdammer meen ik het recht to hebben dit aspect 
van de Utrochtso fysica te mogen belichten) zonder verdenking 
van chauvinisme). 

.. 
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Deze situatie is aanleiding geweest, de moge l ijkheid te 
openen voor oen introductie- of kennismakingsperiode direct 
na het electronicapracticum: het enig overgebleven verplichte 
cursorische practicum ~ een tijd van drie maanden, die de moge
lijkheid schept tot wederz ijdse kennismaking van kandidaat ~n 
werkgroep. Nog nie t allo werkgroepen bieden een dergelijke mo
gelijkheid, maar de ervaringen daar, waar dat wel het geval is, 
zijn posi ticf. Onde r mo3er het "kernfysisch practicum11 

- onge
lukkige naam voor ee n stukje eigen onderzoek - heeft zijn nut 
al ruimschoots bowuzen, tcrw~l ook indien d0 kennismaking t e
genviel, do verl oving t~dig ve rbroken werd, waardoor oen on
gel ukkig huwel ijk word voorkomen. 

Inmiddels heeft ook het vroegere practicum vacuumfysica 
zich vurjongd en ontplooid 1 het biedt nu oen niet-cursorische 
kennismaking met do vacuumfysica, die uiteraard ee n ruimere 
strekking heeft dan voor één werkgroep. 

Het studieschema voor de na-kandidaats experimentatoren, 
dat nu circa twee jaar geleden w0rd aangeboden, is een sugges
tie voor het afw.}rken van het doctoraal programma in oen tijd
vak van drie jaren. 

Do aard van de doctoraalstudie brengt mee, dat het op
dringen, of verplicht stellen van de methode van werken onge
past en zeker ondoeltreffend zou zijn als onderdeel van de vor
ming tot zelfstandig fysicus. 

Iedere nieuwe kandidaat krijgt het programma in handen en 
bij onze kennismaking bespreek ik in grote trekken do opze t en 
de bedoeling ervan, waarbij ik verzoek om mettert ijd reacties 
en kritiek te mogen horen, Uit het - naar mijn mening t o ge
r i nge - aantal reacties, die ik op het schema gehad heb, blijkt 
me, dat men de gehele opzet wel onderschrijft maar dat vcrschei
denen moeite hebben om na het experimentele werk overdag, 
's avonds de theorie te bestuderen. 

In zekere zin poogt het schema daarin te voorz i en door eon 
gestage toename van do tijd voor het E:Jxperimontele werk te doen 
samenvallen met een ge leidelijk afnemen van do t ijd om het be
studeren van de theorie, afgezien van de theorie die direct 
samenhangt mot het onderzoek. 

De moeilijkheid is geaccentueerd door het expe riment, dat 
in het afgelopen semester is genomen mot hot hoofdcollege 
quantummechanica ? de stof hiervan is in een co l lege van vier 
uren plus een werkcollege van een avond, beide per week, aan
geboden. 

Afgezien van de - tijdel ijke - problemen van tijdnood voor 
het experimentele werk, waren do eerste reacties van de stu-
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donten merendee ls positief. De opvattingen van dé docent Prof. 
Ruygrok en de assistenten bij het werkcollege zijn mij nog niet 
bekend; de uitslag van het tentamen is niet verschillènd van die 
b~ vorige tentamina quantummochanica (57 % geslaagden, de d~ar
aan voorafgaande tentamina gaven als percentages geslaagden 
56 % en 58 %) • Vermoedelijk is een oordeel op dit ogenblik te 
vroeg en moet monde proef enkele malen herhalen. 

In dezelfde periode, maar voor oen andere groep kandidaten, 
is op dezelfde wijze oen caput college plasmafysica door Prof. 
C. Braams gegeven op 11gcconcentrecrder11 wijze en ook vergezeld 
van oen cvcrtecns door hem gegeven werkcollege. Van de 22 mensen 
die zich hadden opgegeven voor deelname zijn er 11 min of meer 
tr·ouw gebleven, van wie or 10 tentamen hebben gedaan en 5 ge
slaagd. Prof. Braams tckcnt bij dit resultaat aan, dat hot hem 
is tegengevallen. Blijkbaar heeft het tentamen, dat onmiddellijk 
aansloot op het collage te weinig tijd gelaten om de stof nog 
eens goed to leren. Ztjn indruk is echter, dat men toch beter 
mei; de stof hoeft leren werken dan zonder hot begeleidend werk
college het geval zou zljn geweest. Hij verwacht dat dit voordeel 
mex·kbaar zal zijn wanneer d...: studenten !10t tentamen herhalen. 

Het nakandidaatsprogramma kan dus nog niet bogen op aanwijs
bare vruchten van do geconccntrcordoT werkwijze, die in de voor
kandidaatsstudie zo succesvol is gebleken bij do m8chanica en de 
elcctriciteitsleer. 

Do total.:, 11verbl ijftijdn voor hot oxperimontelc werk is in 
het schema eveneens vastgelegd, waarbij de verhouding in tijd 
voor hot kleine tot die voor hot grote onderzoek ongeveer als 
1 i 2 is, met oen ruime marge van vrijheid, of als men wil on
zekerheid, echter zonder de totaaltijd to ovorschrijdcn. 
Do aandacht voor deze be scheiden, maar nuttig~ vorm van plan
ning - geen beknibbeling - is bij de kandidaten duideliJk aan
wezig; ~k dacht ui tdrulkel jjkcr dan gemiddeld bij hun senioren. 

De verdoling van do kandidaten over de werkgroepen ge
s:hicdt op grond van hun voorkevr en van do boschikbaro plaat
sen. De modowcrking van de diverse w0rkgrcepon om niet 11lmn 
slé:-.g to slaan in de vrije wildbaan" is - voor zover ik kan over
zien - loyaal. Er zijn hier wel enige moeilijkheden, ik dacht van 
3tructurcle aard in som~igo werkgroepen, maar het lijkt me hier 
niet de plaats daa1op in te gaan. 

Komieker is d0 frequente vraag naar goede kandidaten, die 
dus boven het gemiddelde z i~. Do poging to voldoen aan deze 
verzoeken zou op het onoplosbare probleem neerkomen, ervoor to 
zorgen dat de go:,,iddcldo kwali tci t van do kand_idaten boter is 

J 
1 

1 
J 
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dan de gemiddelde kwaliteit van diezelfde kandidaten. 

Een aspect in het na-kandidaats onderwijs - minder drama
tisch van omvang dan in ho t voorkandidaats, maar wel ernstig -
is dat van dogonen die te grote moeilijkheden hebben met dé 
doctoraal-stof, alhoewel ze he t kandidaatsexamen hebben afge
legd. Hiermee is mijns inziens wol geen garantie voor het doc
toraal examen gegeven, maar de verantwoordelijkheid van do "fa
cul tei t11 voor do t0okomst van do lrandidaat, is toch veel groter 
dan ervoor. Do moeilijkheden treden meestal op in het thooreti
sclw ge doel to. 

De inrichting van do stof en do wettelijke voorschriften ztin 
op hot ogenblik zodanig, dat de kandidaat op weg naar het doe-~ 
toraal examen oen punt passeert waarop hij - zonder zijsprong -
h~t MO-B examen kan en mag doen. Wie dan bovendien aan bepaalde 
didaktische eisen heeft voldaan - en vol0n hebben dit al goda~n 
als 11 ingcbouwdo zekcrheid11 voor de toekomst - die :i.s bevoogd 
als leraar bij het VHMO. 

Dit lijkt geen positieve se l e ctie voor het leraarsambt; hot 
zij tocgogcven, maar juist do kennismaking mot he~ middelbaar 
onderwijs, door didaktick en hospiteren, vervangt heel vaak con 
negatief vóóroordoc l door con positief en op ervaring gebaseerd 
oordee l. In elk geval stolt hot de kandidaten in staat hun ani
mo voor het leraarsambt te pe ilen on het is me goblokon dat 
vo l en eon onvormoedc belangstelling en capaci tci ~: b ij zich zol f 
ontdekt hebben. In die gevallen kan dan di beslissing de studio 
to beëindigen met het MO-B examen veel positiever gcwaardeord 
worden dan als noodsprong. 

De erkenning, dat voor sommigen de eigen vermogens niet 
toereikend zijn voor hot doctoraal cxamen - met zijn bijvakken -
en wèl voor het MO-B examen; is eer. zelfoverwinning die tijd 
kost, maar ik heb het bij verscheidencn meegemaakt, dat zij be
vrijdend werkte, waarna de studie oen duidelijker zin krc~g dan 
gedurende het uitzichtloze gepl oeter dat eraan vooraf ging. 

Mochten de mogelijkheden - die ook nu niet ontbreken - om 
met het f10-B examen ook bui ton het onderwijs 00n bevrodigondo 
positie te verworven vorder tocnomcn, dan zou veel gewonnen 
zijn, ook voor hen dio voor het V}Th~O ongeschikt zijn - of voor 
wie het VHMO in zijn huidige vorm ongeschikt is - maar wier be
langstell~ng voor de natuurkunde ongeschokt is gebleven. 

Op de allernicuwsto ontwikkelingen in het natuurkunde-ondcr
w~s wil ik nu niet ingaan; U hebt hierover onlangs kunnen ver
nemen bij de discussiedagen, terwijl daar ook do wensen naar moer 
maatschappelijk georiënteerde aspoctcn i n de opleiding naar 
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voren zijn gekomen. In de naaste t ·okomst zal e r vóldoondo gele
genheid zijn dezo ontwikkelingen w .r te nomen of er iets over 
to schrijven. 

Do contacten - binn8n hot vak - met de industrie (maatschap
pij) kunnen via oen stage voor het bijvak technische fysica ge
makkelijk gelegd worden en het is verheugend, dat 40 % van de 
kandidaten die mogelijkheid benut. 

In do bijvakken zijn de kouze-mogolijkhode;:n door de instelling 
van hot bijvak mathematische fysica - anderhalf jaar geleden -
biizonder verruimd. De experimentator met extra theoretische of 
toogopast wiskundige belangstelling kan nu gcmakkol Uk zaer boei
ende bijvak-combinaties kiezen, die in feite oen aan enkele an
dere universiteiten bestaande aparte "half-theoretische" oplei
ding overbodig maken. 

JoJ• Broeder 

LABORATORIUMMEDEDELINGEN 

Zi ~ktokostcn 

Door het Bureau van de Universiteit wordt er de aandacht op 
govc stigd, dat bij verblijf bui tonslands de door U gesloten ziek
tekostenverzekering veelal geen voldocndc dekking biedt in het 
land, waar U naar toe gaat. 

Om mogcl1.ikc risico's van hoge kosten te vermijden, dient U 
hiervoor eon aanvullende ziektckostenvorzokering af te sluiten 
en wel: 

a. voor een kort verblijf buitenslands btj Uw verzekeringsmaat
schappij in Nederland, 

b. voor con lang verblijf buitenslands zo mogelijk ter plaatse, 
anders bij Uw verzekeringsmaatschappij in lfoderland. 

Telefoonnummer-wijziging 

Het telefoonnummer van het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
te Jutphaas, dus ook van de werkgroep natuurkunde van de vaste 
stof, is gewijzigd in: 03471 - !224. 

Communicatie 

Eindelijk zal dan het communicatiesysteem tussen "De Uithof" 
en de stad worden verbeterd. Nij mogen wel zeggen: terecht! Wat 
eon tijd is or verknoeid met pogingen elkaar te bereiken. Nie t 
alleen hoeveel ergernis, maar ook hoeveel geld hooft het huidi-
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go en hop~loze systeem al niet gekost. 
Maar nu - einde lijk dan, en vee l t e laat volgens bevoegde 

zegslieden - komt er een oplossing. Beter nog: komt de oplos
sing. Er komt namelijk cc~ systeem van s t raalzenders.- ~~ 

De eerste zender wordt de 1e dinsdag i n april i n gebruik ge
steld. De officiële opening van deze zonder, ge logen op do 22c 
verdieping van het droge t ransitorium op die da t um om 14 .00 
uur kan worden bijgowoond door alle leden van do f ysisch0 ge
meenschap, mits men zich hic rvour opgeeft, he tzij mo ndeling, 
hetzij t e lefonisch, bij mevrouw Hclmcr ( toestel 12) op het 
Fysisch Laboratorium vóór 31 maart a.s. na do ingebruikstelling 
zal duze vernieuwing worden beklonken door het glaa s j e, da t 
dan zal worden geschonken. 

Samenstelling van de laboratoriumraad -------------------------------------
Het lijkt zinvol i n deze tijd van 11medezeggenschap en in

spraak" zich opnieuw t e bezinnen op de taken, bevoegdheden en 
samenstelling van de laboratoriumraad. Als progressief denkend 
lichaam zal zij ongetwijfeld begrip tonen voor de wense l ijk
heid van een wijziging van de huidige samenstel ling. Immers, 
deze lijkt geen juist e afspiegeling weer te geven van de per
soneelsbezetting van het Fysisch Laboratorium. 

Deze was per 1 januari 1969: 
1 • hoog l eraren 10 
2. buitengewoon hoogleraren 5 
3. wetenschappel i jke staf 123 (inclusief lectoren) 
4. studentassist en ten 64 (kandidaten) 
5. technisch personeel 96 
6. administratief personeel 17 
1. secre taresses 13 
8. onderhoudspersoneel 13 
9. schoonmaaksters 13 

totaal ~~~ personen 

Een commissie 11nieuwe bestuursvorm van het Fysisch Labo
ratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht" heeft nu een 
plan opgesteld om de raad voortaan op een meer democratische 
wijze t e doen kiezen. 

Berekening vertegenwoordi ging 

De nieuwe samenstelling zou als volgt tot stand kunnen ko
men, uitgaande van het standpunt, dat iedere groep recht heeft 
op een evenredige vertegenwoordigi ng in de laboratoriumraad, 
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~fwel in formule: 

Vj=~, waarbij Vj~ 1 en geheel 

Hierin is Vj 
Hj 

j = 1 • • • • • • • 9 
aantal vertegenwoordigers van je 

= aantal personen in je groep 
,.:,:., = kiesdeler 

groep 

Ter voorkoming van overvolle vergaderzalen enerzijds en 
t e r vermijding van 11 communication gaps 11 anderzijds (het is 
duidelijk, dat bij een te klein aantal Vj's voor zekere j, 
het con9act met de achterban geheel verloren gaat) lijkt het 
aantal .:_ _Vj ~ 30 redelijk. 

Het getal :.<. zal om ingewikkelde berekeningen te ve rmijden 
bijvoorbeeld= 13 gesteld kunnen worden . Voor de afronding op 
gehe l e getallen zal het criterium Vj~ 1 leiden tot afronding 
naar boven. 

Sarnenstelling 

De samenstelling zou dan worden, gebaseerd op de perso
nee lsbezetting per 1 januari 1969: 

V1 (hoogleraren) = 
V2 (buitengewoon hoogleraren)= 
V3 (wetenschappelijke staf) 
V4 (studentassistenten) 
V5 (technisch personeel) = 
V6 (administratief personeel)= 
V7 (secre taressen) 
VS (ondorhoudsporsoneel) 
V9 (schoonmaaksters) 

totale bezetting V = Vj 

= 

1 
1 

10 
5~ 
8 
2 
1 
1 
1 

30 
~ personen 

~ kandidaatassistenten, die voor ongeveer 1/3 dagtaak ziJn 
aangesteld, wonen slechts 50% van de raadsvergaderingen bij 

~~ bij deze 30 pe rsonen dienen als permanente leden te beho-
ren : a. de beheerder 

b. de mentor nakandidaten 
c. de mentor voorkandidaten 
d. de personeelsfunctionaris 

gehele ge 
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Verkiezingen 

Als verblijftijd van de vertegenwoordigc~s wordt gedacht 
aan een termijn van maximaal ~én jaar, waarbij voor groep~ 
een verblijftijd van één vergadering wenselijk wordt geach't-, 

De studenten (niet-studenta~sistenten) worden vertegen
woordigd door een A-E- en een S -bestuurslid, welke leden 
slechts een adviserende stem hebben. 

De kosten van èe verkiezingen worden gedr~gen door de FY
LAKON. 

Nadere mededelingen over de eerste verkiezing volgen op de 
mededelingenborden (ook in de dependances) en in de FYLAKRA, 
waar tevens propagandamateriaal in kan worden opgenomen. 

Kiesrecht en kandidaatstellingen 

In verband met het democratische kiesrecht èn het tijdstip 
van de volgende vergadering van de commissie van voorbereiding 
(dinsdagavond a.s.) worden degenen, die wensen te kiezen, ver
zocht dit schriftelijk kenbaar te maken, tenminste vóór dins
dag a.s. aan mevr.E.M.A.Bonsen-Bartc ls, Fysisch Laboratorium, 
kamer 302b, waarbij eveneens namen van kandidaten en eventue l e 
andere suggesties kunnen worden ingediend. 

§~~!!ing labo!~!~!!~ 
Op vrijdag 28 maart a.s. (Dies), vrijdag 4 april (Goede 

Vrijdag) en maandag 7 april (Tweede Paasdag) zal het Fysisch 
Laboratorium gesloten zijn, voor zover de dienst dit toe laat 

Adresw!J~!~!~~~~ 
In verband met de automatische administratie bij het Bu

reau van de Universiteit worden alle medewerkers en studenten 
(ook degenen, die in dienst zijn van de Stichting FOM, ZWO of 
PARA) verzocht, eventuele adreswijzigingen t ijdig door te ge
ven aan de afdeling beheer, kamer 302b. 

Vakantie- en_verlofaanvragen 

Alle medewerkers (ook zij, die in dienst ziJn van de Stich
ting FOM, ZWO of PARA) worden verzocht bij vakantie- of verlof
aanvragen het verlofbriefje ingevuld en ondertekend toe te zen
den aan de afdeling beheer, kamer 302b, waar de centrale admi
nistratie wordt bijgehouden. 
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INTERNE VERSLAGEN 

V 3007 Werkgroep: electronicapracticu.rn 
R.J.B. Harpe 
Overzicht van de verrichte werkzaamheden 

V 3008 Wer·kgroep: kernfysica 
H.F.J.M. Buffart 
Overzicht van berekeningen aan de energieniveau's van 
massa 31 

V 3009 Werkgroep: radiobiofysica 
B.R. Vermeer 
Optische metingen aan het radicaal in bestraald gelatine 

V 3010 Werkgroep~ radiobiofysica 
B.R. Vermeer 
6-stralen 

V 3011 Werkgroep: didact~_ek 
W. van den Boogaard 
Een onderzoek naar de mogelijkheid van het maken van 
röntgenopnamen van een kristalpoeder volgens Debye, 
Scherrer en Hull met de 11I:idactix" en naar de bruikbaar
heid hiervan in het V.W.ó. 

V 3012 Werkgroep: didactiek 
J, Huppertz en W. van den Boogaard 
Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van ontladings
buizen in het onderwijs met betrekking tot röntgenstra
lingsgevaar 

V 3013 Werkgroep: didactiek 
W.A. van den Boogaard 
Demonstratiemogelijkheden van het Compton-effekt bij 
röntgenstralen in het V.~.Q. 

V 3014 Werkgroep: massaspectrometrie 
K.W. Reus 
Optische analyse van kataforesc 

V 3015 Werkgrccp: optica 
H.K. Brouwer 
Onderzook n;:iar du diffusie van Cs in acetyleen-lucht
Ylarn1HOi, 
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V 3016 Werkgroep: practicum vacuu.rnfysica 
A.A. Sieders 
Enige metingen aan·vaeuumpompen 

. . 

V 3017 Werkgroep: me dis-che ~en ·fysiologische fysica 
A.M.J. Paans 
Enige onde rzoekingen aan de ademhalingsflow 

V 3018 Werkgroep: chemie van de vaste stof 
R. Eerligh 
Bereiding loodchloride cenkristallen 

V 3019 Werkgroep: electronicaprac ticum 
J.E . E.M. van Veen 
Ove rzicht van de verricht e werkzaamheden 

V 3020 Werkgroep : di dactiek 
E. van der Rijst 
Schoolproeven me t radio-actieve preparaten 

V 3021 Werkgroepi vacuumfysica 
H.A. Eerdmans 
Verslag van de verricht~ werkzaamheden 

V 3022 Werkgroep: practicum vacuu.rnfysica 
W. van Dalfsen ·· - · ·-- · 
Adsorptie in een UHV-systeem 

V 3023 Werkgroep : e l ectronicaprac ticum 
A.C.J.M. Oudshoorn 
Overzicht van de verrichte werkzaamheden 

V 3024 Werkgroep: excitat i emetingen ( aanslagfuncties) 
J.F.Chr. van Velsen 

,. .. 

Aanslag- en polarisatiefunctie s van helium, de invloed 
van de energiespreiding der elektronen 

V 3025 Werkgroep: electronicapract icum 
W. Coppoolse 
Overzicht van de verrichte werkzaamheden 

V 3026 Werkgroep: e l cctronicapracticum 
H.A. Eerdmans 
Overzicht van de verrichte werkzaamheden 

- 17-



PUBLIKATIES 

1466 Steller, J.Ph. 1 en W.Y. Zandstra 

Hodorne examentechnieken; met toepassingen vo~r het 
natuurkunde-eindexamen bij het middelbaar onderwijs 

Nino-mededeling 
Faraday 38 (1968 - 169) 103 - 118 

1467 Vricns 1 L. 1 T.F.M. Bonsen and J.A. Smit 

Excitation to the me t astabile states and ionization from 
ground and metastabile states in helium ; 
measuroments with crossod atomie and e lectron beams 

Physics 40 (1968 ) 229 - 252 

1468 Endt 1 P.N. 

Moderne methoden in de gamma-spectroscopie 

Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen 
Verslagen van de gewone vergaderingen der ·afdeling Natuur
kunde . 77 (1968) 129 -131 

1469 Vriens, L., and T.F.M. Bonsen 

Differential cross s ections for i onization of the hydrogen 
atom by fast charged particlcs in the binary-encountor 
theory and Bethe theory 

Journal of physics B (Proceidings of the Physical society 
Ser. 2, l (1968) 1123 - 1130 

1470 Zocgcrs 1 P.J.T., R. Smith and J.D. ~inefordner 

Shapcs of analytical carvos in flame spectroscopy 

Analytical chemistry _12 (1968) 26A - 47A 

1471 Endt 1 P.M. 

Analogue states in the s - d shell 

Supplemento al Nuovo cimcnto i (1968) 1071 - 1083 

maart 

17 

18 

20 

21 . 

25 

28 

4 

7 
8 

11 

15 
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KLEIN JOURNAAL 

A-E/s2 
bridge-avond 

kloine collegezaal 
2 S -lunch 

kleine collegezaal 

Colloquium: Drs.A.E.L.Dieperink 
Toopassing van een realistische nucleon -
nucleon wisselwerking in kernstructuur 
berekeningen 
grote collegezaal 

Natuurkundig Gezelschap/Ncd. Ver. voor 
Weer- en Ste rrenkunde 

1~.30 uur 

13.00 uur 

16.00 uur 

20.00 uur 

Dr. A.R.Ritsema : Mobiliteit van de vaste aarde 
grote collegozaal 

s2
-lunch 13.00 uur 

kleine collegezaal 

Di~s Universite it 
Laboratorium gehele dag gesloten 

Opening zende r in A-transitorium 
(22e ve rdieping) 

14.00 uur 

Goede Vrijdag: Laboratorium gehele dag gesloten 

2o Paasdag: Laboratorium gehele dag gesloten 

s2
-lunch 13.00 uur 

kleine collegezaal 

Natuurkundig Ge zelschap 
Prof.Dr. J, B. Ubbink 
Feit, fictie en voorspelling 
grote collegezaal 

s2
-lunch 

kleine collegezaal 

20.00 uur 

13.00 uur 
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NIEUWS VAN ELEKTRONICA 

(Nur für Eingcweide) 

-Eerst een aantal dingen die er niet zijn. De kwartsklok bijvoor
boeld. Of liever de ijking, die onmogelijk is. Vreemd, met zo
veel mensen en toestanden minder in het Lab, al die storing. 
En dan al die mensen die hier niet kwamen öm dat gerecd1iggen
dc ovcrdrukje over het ontstoren van thyristors te hal~n ••.••• 

-Wat er ook niet is ; nieuws van het Magazijn. Of het zou moeten 
z ijn dat onze catalogus nu blauw is i.p.v. geel, of dat de vloe
ren werke lijk zorgwekkend begi~nen to helle-n. 

-Voor wie zit te wachten: er wordt gewerkt aan de loek-in bouw
doos, stee ds meer stroomintegratoren, klystronstabilisatoren, 
Starkgcncratorcn; men bedenke daarbij dat wc een tweede exem
plaar graag nabouwen van een nog niet afgeleverd eerste. U 
krijgt er dan twee in minder dan de dubbele tijd (maa~ natuurlijk 
we l meer dan de enkele tijd!). 

-Speciale uitzoekcrtj es waar wc aan bezig zijn: modernisering van 
dû BAIM, een log. verhoudingmoter voor spectroscopie, nog een 
paar soorten loslopende loek-ins en versterkers, waaronder iets 
van 1GHz. 

-En wat minder vaag: Hoofdvak kreeg oen stroombron, TN2 een 
hoogspanningsbeve iliger (da's een idee!) en een blokgencrator, 
on MS2 een paa r BAIM-compensato~e~. 

-Na dit alles kunnen wc de geîntcressoerdcn in filtors mededelen 
dat we er in geslaagd zijn de formules volgens But terworth aan
merkelijk te vereenvoudigen door gebruik te maken van Halvarine. 

G.J.K. 


