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FYLA KRA 

MEDEDELINGENORGAAN VAN HET FYSISCH LABORATORIUM ,. .. 
13e jaargang nr. 9 november 1969 

Redaktie: Prof.Dr.J.B.Thomas, voorzitter 
Drs.A.J.Borgers, Mej.G.W.Muller, M.F.Peeters, 
Dr.F.van der Valk, J.B.Wouterse en B.van Zijl 

Correspondenten~ J.H.Jasperse (dependance Robert van de 
Graaff Laboratorium), Drs.J.K~rssen (dependance 
Rijnhuizen), Drs.Th.G.M.Kleinpenning (dependance 
Da Costakade), Dr.R.L.Krans (dependance Leidse
weg) en J.Rol (dependance Eisenhowerlaan) 

-------------------------------------------------------------
OUD EN NIEUW, VAN ALLES WAT. 

Tenminste. Nou, ja. Wij vinden in ieder geval van wel. We 
bedoelen, dat je het zo wel kunt stellen. Of niet soms? Heeft 
U het niet opgemerkt? En gedacht: waarom doen ze dat nou? 
Heeft U echt de reden niet kunnen vinden? Kom nou toch! Die 
is heel wat makkelijke r te vinden, dan een speld in een hooi
berg. Dat wil het gezegde zo, al moeten we opmerken, dat he t 
ons duister is, waarom men spelden in hooibergen gaat zoeken . 
Naar goed, ieder zijn meug, al is die de onze niet. Kortom -
U heeft het allang begrepen - het gaat hier om de oude en 
nieuwe omslagen van Fylakra, die gelijktijdig gebruikt worden. 
Er bleken nog meer oude omslagen te ztjn, dan we dachten. Die 
moeten dus opgebruikt worden. Vandaar oud en nieuw -2!!! Fylakra. 
Niet in Fylakra. Daar in alleen het laatste. 

En dan: van alles wat. We hebben hem. Hij heeft gezegd, 
dat hij het doen wil. Eigenlijk heeft hij gezegd, dat hij het 
graag proberen wil. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat hij het 
kan, en dus doet. Freek natuurltjk. Voortaan zal Freek er dus 
voor zorgen, dat er, in·goed Hollands gezegd, cartoons zul len 
verschijnen in Fylakra. 

Hartelijk dank, Freek. We zien met belangstelling uit 
naar de tekeningen, die ons van alles wat zullen laten zien. 

De redaktie 
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PERSONALIA 

N~.euwe _staf-_ en _personeelsleden 
1 oktober 1969 Drs. O.A. Hokken, wetenschappeljjk mede

werker bij de werkgroep KV (FOM) 

16 oktober 1969 Drs. J.J.M. van Gasteren, wetenschappelijk 
, medeweTk~r bij de werkgroep l(V (FOM) 

1 november 1969 Mej. M. Andriessen, oalqueuse bij de Uni-
versiteitswerkplaats 

A. ·r. d@ Goede, magazijnmeester bij de Uni-
versiteitswerkplaats 

D.J. Plugge, glasinstr~~entmaker bij de 
Universiteitswerkplaats 

~:~~E~~~~~-~~~!:_en_personeelsleden 

14 november 1969 J.F. Appelman, leerling fotograaf btj de 
afdeling fotografie 

D..:i ~toraalexamen ( experimentele natuurkunde) 

2C oktober 1969 J. Bouwmeester 

lfokandida ten 

H. Logtenberg b' 
l.S Srngelstraat 3 

N 1,.. Uppelschoten b" 
Va,1 Speijkstraat 13 is 

P Vaessen 
Barkasstraat 20 

D. Veenhof 
H. Smcetszstraat 6 1 Rockanje 

W.F. Verhelst 
I.~.-Bakkerlaan 229 

. -.... 

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

o.l.v. Ir.L.D.van Hoek 

o.l.v. Drs. C. Alderliesten 

o.l.v. Drs. M.J.A.de Voigt 

o.l.v. Dr. J.J. ten Bosch 

1 

1 

C.H. Verhoeven 
I B Blek l 117 , k.797 .. - a er aan 

H.J. Visser 
Burg. Reigerstraat 61A 

W.B. Westerveld 
Looijdijk 69A, De Bilt 

Mej. E.A. Wolfs k 
1533 I.B.Bakkerlaan 161, • 

- 515 -

o.l.v. Dr. ·.H;L. Krans 

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

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

o.l.v. H. van der Wildt 
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SINT ET-SRNEL SALU'J'I MEA_ LBC..'J'ORI 

Spreek ik U nog aan 

Door mij tot U te richten spreek ik U overdrachtelijk aan, 
maar dat is niet de vraag van Sint Nauta zaliger als hij op 
p. 433 van Fylakra ~ich afvraagt of ik U nog wel aanspreek. 
Ook Fylakon vraagt zich van alles af en vraagt ook van U het 
hcMd élf in ,' en enquête. Bn tenslotte vraagt U zich af wie 
dit durft schrijven. 

Laten wc ons tot do f eiten beperken. Ondanks Uw k(h)in
dorlijk gezeur kom ik langs. Dat praten va n kind.1ren ben ik 
i:;-~,vend. Dus kindje ûlC;ktronica: op de l.Xcursies moeten jul
lie hot brood w~Gr in 00n zakje mccnomon, want we jagen jul
lie z ~kgeld er weer door. Brave Thomas· als celovige bent U 
~en van de best,.3 volgelingen (zie Fylakrc p. 470/471). Pw 
idee heeft ons geinspireerd en we zullen den ook por kameel 
vcrschijnbn. Weliswaar nie t de kam~el op de auto, maar Sint 
èn Pieten op do Kameel. De huur van de kamee l js f. 400,-
èn zodoenàû h.::bben w0 nog precies f. 250,-- voor kostuums 
en kleur op ons gezicht en f. 200 1-- voor da muziekverzor
ging. 

Het mol. t ~H n netto party wordun, waarin inderdaad (zie 
Fylakra p. 508) het vrouweliJk element z~l overheersen. U 
wordt keurig ontvangen voor de Fylakonchef die U namüns mij 
een kopje koffie met wa t e rbij zal aanbieden. Spoedig daarna 
~ult U miJ buit~n bij f eestverlichting via het gras per ka
~0el zien aankomen, gevolgd door mijn hippe Pieten. 

Na dit buitengebeuren z3l ik U uitloggen waa rom de 
Fysica ni"t meer élanspreekt en we alloen nog maar toevallig 
~en l aborJtorium van de ministor krijgen. Bij deze toelich
ting verwacht ik veel hulp van deskundigen. 

Om 10 uur laat ik U dan weer all~en zodat U zich weç r 
oèn jaar lang kunt ga3n afvragen of Sint nu wel of niet 
~oet bestaan. Dat bokbnde drensen (ook wel dansen genoemd) 
zal worden begeleid door oen aankomende sterrengroep (of 
1olvormige hoop) van nog bijna l eerplichtige musici, die U 
alle aangenaamheden mijnerzijds weer doen ve r geten. 

--4-

Dat was toch Uw bedoeling met Uw enquête-beantwoording? 

Fysica rcquiat in pace, holo sanctus dreumes, 
bio emperatricerare. 

Fylakonsintatrice en haar Pietsters. 
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ADVERTENTIE 

Zwarte Pieten zoeken 

zwarte katers 

aanmelden onder nummer 

bij fitty Helmer-van Bunnik 

Cadeau - aktie 

' !ie kan het practicum bijvak natuurkunde helpen aan in 
~oede staat verkerende 2 KV-voedingen voor multipliers? 
i:,e zitten er dringend om verlegen en geld ervoor hebben we 
n ü t. 

Toe, kijk Uw 11motteballenvloot" eens na en bel ons gauw! 

H.C.U. Beyerinck, Vaste Stof Jutphaas (03471) 1224 

of 

P.J.T. Zcegers, De Uithof, 539111 
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Peakties op AMERIKAANSE CORRESPONDENTIE 

l.1ternational_Neighbour_Group 

Het b~stuur van de International Neighbour Group gaat 
.. ~arne in op het verzoek van de redaktie van Fylakra een 
~?aktie op het artikel van de heren Van der Valk en Zeegers 
· · 3 schrijven. De toon van dit stuk is bepaald niet de onze, 
~aar het werd in een oprechte verontwaardiging geschreven; 
~ezelfde verontwaardiging die ons een paar jaar geleden deed 
l s sluiten de International Neighbour Group Utrecht op te 
ichten. 

Doel is het zo goed mogelijk opvangen van alle buiten
: andse medewerkers en · hun gezinnen, "die voor enige tijd aan 
c:., .rze u,üversi tei t komen werken. Dank zij subsidies en de mede-

:'!rking van Curatoren, Stafconvent en Senaat konden wij onze 
.~tivjteiten 1n de loop der jaren aanmerkelijk uitbreiden. 
ÏJor het organi~eren van avonden voor deze buitenlanders, 
~amen met vele belangstellende Nederlanders, proberen wij op 
z~ groot mogalijks schaal contactmogelijkheden te scheppen. 

Voor de vrouwen worden conversatiegroepjes in de Neder
J.:indse taal georganiseerd; er is een "international cookery 
c l ub" en een "sight-seeing group"; er worden tweemaal per 
r :;!and "koffie-ochtenden" of "thee-middagen" gehouden. Voor de 
kinderen is er een Sinterklaasfeest. 

Ten behoeve van de buitenlanders is een aantal meubelen 
, ~rza•,10ld, die aan hen uitgeleend kunnen worden. Dit huis
:, .iad werd ons geschonken door in ons werk geïntere sseerden. 
r oed ·bruikbare bedden, ijskastje s, stofzuigers, wasmachinds, 
èntrifuges, fornuizen, etc. zijn nog steeds zeer welkom. Ook 

1" i.nderwagens, kinderbedjes en kinderboxen vinden veel aft:.rek. 
Voor de diverse aktiviteiten zijn vee l mensen nodig en de 

1 . N.G. ondersteunt dus zeer gaarne de oproep van de heren 
,;,.n der Valk en Zeegers om met ons samen te werken. Aan hen, 
Lie tijd kunnen en willen geven wordt verzocht zich recht-
.. ~.reeks op te geven bij de International Neighbour Group, 
T/a Mej. Scholtus, Kromme Nieuwe Gracht 29, kamer K 4. Gast
:.:,ren, gastvrouwen, leidsters voor conversatiegroepjes en 
,~ntactpersonen voor het opvangen van de pas aangekomen bui
. mlanders zijn zeer welkom. 

Het behoeft stellig geen nadere uitleg, dat de I.N.G. pas 
~Jn optimaal haar werk kan doen, als zij beschikt over alle 
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namen en adressen van deze bui tenl anders. He l aas gebeurt het 
nog al te vaak, dat de betreffende instituten verzuimen om de
ze namen door te geven, ondanks ons jaarlijks schriftelijk ver
zoek. Een tijdige aanmelding van de te verwachten buitenlanders 
is van veel belang, omdat de beginperiode in een vreemd land 
vaak zeer moeilijk is en juist dàn hulp veel waard is• 

We zouden er daarom met kl em btj een ieder op wil l en aan
dringen ons de komst van buitenlanders zo t ijdig mogelijk te 
melden. --oOo--

In het oktobernummer van Fylakra is van de hand van de 
hc r ~n Van der Valk 0n Zeegers een bijdrage opgenomen waarvan ik 
me bij lezing heb afgevraagd om welke reden en vooral tot we l k 
doel die bijdrage in Fylakra moest verschijnen . 

Buitenlanders die in Nederland komen werken, worden inder
daad direct geconfronte~rd met de moeilijkheden van de huisves
ting. Ook vele Nederlanders ondervinden hier hinde r van. Om 
echter wijziging in het woningbouwboleid in Nederland te ver
kr ijgen I moet men bij parlement en r egering in Den Haag a~er?n 
en niet op het Fysisch Laboratorium te Utrecht, ook al is ne t 
r eeds enige t ijd gebruike liJk te proberen maatschappe l ijke ve r
anderingen te realiseren via de univers i. tei ten. Ook de f~_nan-
oie ring van de PTT, met de daarui t voortvl oe i ende onmoge l ~k
he id tot grote investeringon ten behoeve van de te l efoondiens t , 
kan men be t er, en w~llicht met meer succes, i n Dan Haag ter 
discussie stellen. 

In Nederland (is het relevant zich af t e vragen of h~t nu 
Nederland of Holland hee t?) zullen buitenlandse kinde r en naa r 
Nederlandse scholen moeten. Ik begrijp niet waarom di t voor 
Nederland zo uitdrukkelijk gesignal~erd moet worden. Dit is 
een bezwaar dat vrijwel alle ouders van schoolgaand~ kinde r en 
zullen ondervinden wanneer zij t ijdelijk naar een universite i t 
gaan in een land, waar een andere taaJ wordt gesproken. 
Alweer een probleem waarvoor he t Fysisch Laboratori um niet de 
juiste plaats is om te gaan ageren. . 

Merkwaardig is dat aan "ie ts bijverdienen door colloquia 
te geven" blijkbaar zoveel belang wordt gehecht. Dit bijverdie
nen kan evenwel zeker gebeuren, maar, zoals dat gaat me t collo
quia (ook in de U.S.A.!), je moet wel gevraagd worden! 

De sociale ontvangst van buitenlanders die op het Fysisch 
Laboratorium werken, l ~kt me toch heus wel mee te vallen. Hoe 
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.dat op andere instituten is, weet ik niet. Het lijkt me dus 
weinig zinvol dat ik daarover een oordeel uitspreek. Waarom 
moet dan echter juist in het mededelingenblad van het Fysisch 
Laboratorium worden geklaagd? En waarom moeten de gastvrouwen 
die reeds buitenlanders ontvangen hebben, zo nodeloos gehoond 
en op de tenen getrapt worden? Ik ken althans geen gastvrouw
en die op stevige wandelschoenen een straf geregisseerd avond
je hebben gegeven, of zelfs maar zouden kunnen geven, zoals 
beschreven door de heren Van · der Valk en Zeegers. 

Vele van de in de "brieven" genoemde grieven zijn niet ter 
zake, zeker niet op het Fysisch Laboratorium en de halve en 
zelfs aperte onwaarheden (zoals de buitenlanders die tweemaal 
zo hoge autoverzekeringpremie zouden moeten betalen dan de 
Nederlanders) doen niet prettig aan. Het ie echter vooral de 
toon van het stukje, die onaangenaam treft en die niet·ge
tuigt van een opbouwende mentalit eit. 

In een naschrift zetten de schrijvers hun eigenlijke bedoe
lingen uiteen, die op zichzelf zeer te waarderen zijn, namelijk 
verbetering van de regeling van de ontvangst van buitenlanders 
aan deze Universiteit. Volgens mtj kan echter uit de vooraf
gaande briefwisseling moeilijk een constructieve realisering 
van het gestelde doel gedestilleerd worden, maar dit kan in 
Nederland misschien weer verklaard worden uit de eigenaardig
heid "dat de mensen h i er zeggen wat ze niet bedoelen en be-:
doelen wat ze niet zeggen". 

P.J.Brussaard 

Bureau van de Rijksuniversiteit ---------------------------
"Hoewel er nog.veel te vet'beteren valt, is de situatie nu 

niet direkt erbarmelijk", luidt de slotzin van de (door ons 
gevraagde) reaktie van de afdeling arbeidsvoorwaarden van het 
Bureau van de Universiteit. 

Zich beperkend tot de punten, die relevant zijn voor de R.U. 
als werkgever, wordt gesteld, dat een paar jaar geleden een 
poging tot afsluiting van een oollektieve ongevallenverzeke
ring mislukt is door gebrek aan belangstelling. 

Wat ziektekosten- en invaliditeitsverzekering betreft, is 
er ook voor de buitenlanders de OHRA. 

De huisvesting heeft de aandacht en krijgt meer de aandacht, 
vooral ten aanzien van ·onredeljjk dure aanbiedingen. 

Ieder initiatief tot betere•introduktie in de werksfeer en 
leefmilieu wordt toegejuioht. 

-8-
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Ten aanzien van eigen medewerkers, die naar het buitenland 
gaan, zal m.b.t. de salarisdoorbetaling meer bekendheid geg~
ven worden aan de nu ge ldende "regeling11 (lees Universitaire 
afspraak). Binnenkort zullen de personeelsfunctionarissen deze 
"regeling" ter inzage beschikbaar hebben. 

Tot zover de afdeling arbeidsvoorwaarden. 

Noot redactie: He t ging de briefschrijvers mede en in het bij
zonder om de buitenlanders die niet in dienst 
van de R.U. zijn. -

To help, or not to help, that is the guesti~n 

Onze gefingeerde briefwisseling in de vorige Fylakra heeft 
enige reakties opgeleverd, waarop we graag inga~n . 

Daartoe beschrijven we eerst de aanleiding tot ons geschrijf 
daarna de gekozen vorm en tenslotte het doel wat ons voor ogen 
staat, 

Het begon allemaal met een plging een Amerik3anse chemicus 
die volgens privé mededelingen van derden tijdelijk aan onz~ 
Universiteit zou werken, te l ckaliseren. Dit i~ Jrs niet ge
lukt door op te beJ.lE:n naar enkele chemische instituteu en het 
:Bureau van de Univerciteit. Tenslotte bleek de man b:.j de 
Fysica te werken. 

We vinden het be spottelijk dat do Univorsitei+, geen mecha
nisme kent om dG aanwezighGid van tijdelijke - nie!: door d') 
Universiteit be taa lde - medewerkers 1 in wiJde kri~g bekend te 
maken. Hvt doet cns genoegen de.t het Bureau daar-in ·.rerander·ing 
zal trachten te brengen, 

Nadere kennismaking met ~e betrokkene en zi~n gezin brach t 
aan hot licht dat deze mensen zich behoorlijk eenzaam voelden 
(wat ons via een lange omweg 1 uit volstrekt onverdachte bron 
is bevestigd) en dat verder de huisvesting wat b~treft huur
prijs en gebodene nogal te wensen Dverliet. 

In onze reactie daarop, gepubliceerd in het oktobernummer 
van Fylakra, hebben wij enkele vroegere ervaringen, meermalen 
gehoorde klachten, en een "buitenlandse kijk" op sommige eigen
aardigheden van Nederlandse sociale contacten, verwerkt. 

De vorm die we daarvoor kozen was bewust provocerend.Hc.. l n:J.S 
Henri Knap verzuchtte het al jaren geleden: 11 We hebben in het 
Nederlands een ironie-teken nodig11 • Wij stellen voor, om daar
voor het $-teken in te voeren, te gebruiken zoals de aanhalin~s 
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'!..~kens toegepast plegen t e worden. Dan weten ook de meest 
ucvooroordeelde lezers: nHet is oppassen geblazen - er wordt 
: ets of iemand op de hak genomen." (Sorry, toch nog de $;.$'s 
n~rgeton; wilt U ze nog oven plaatsen voor Helaas en na het 
~ind van dezG zin?). 

Wc hebben geen research gepleegd omtrent dp aangevoerde 
i :mten: ze kunnen ervaringen bevatten van n personen, waarbij 
,- waarschijnlijk klein is, nul niet uitgesloten. 

Pas na het schrijven van ons verhaal hebben we gehoord 
v~n de Inte rnational Neighbour Group, wa8rmee wu vervolgens 
· ~zo cntboezeming hebb0n besproken. Zoals dnt gaat, bleek 
f e I.N.G. veel m8cr activiteiten to ontplooien dan wij vur
~~edden; nochtans meende~ wij dat er nog ruimte was voor een 
0xtra initiatief en wal om de volgende redenen: 

1. Blijkbaar is- do I.N.G. er niet in geslaagd zijn be
staan en doelstGlling in voldoende grote kring be
kend tt m~kcn (~i~ b.v. ook de nieuwe groene studio
gids, blz. 227). 

2. De kring ·r'.ln m8dewerksters van do I.N.G. is zeer be
perkt. 

}. Er is o.i. behoefte aan oen uitbreiding van de activi
teiten t.b.v. buitenlandse medeworkers, die ietwat 
anders is gericht dan wat de I.N.G. tot nu toe grotcn
d~els hJeft gedaan. 

4- De hulpverlening aon eigen mensen diG tijdelijk naar 
hot buit t nland gaan, is nog volkomen braakliggend 
land. Hie r schiet de Universiteit als werkgever ern
stig te kort, terwijl ook het Stafconvent tot nu toe 
geen activiteiten in daze richting haeft ontplooid. 

l-la+ ons voor ogen stond bij het opstellen van onze oproep 
,::.s het volgende: 

a. Er zou ,:;en centra.:il informatiepunt moeten komen waar 
de komst yan alle buitenlanders zo vroeg mogslijk 
gemeld wordt. 

b. In alle woonkernen (buurten in Utrecht, de omliggende 
gemeenten die voor huisvesting in a.~nmerking komen) 
zouden zich "gastheer - eohtparen 11 beschikbaar moeten 
stellen om de aankomst en aanpassing van de buiten
landse gasten vooral in het allereerste stadium zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 

Hoewel we aannemen dat het zoeken van een huis in het 
·. lgcmecn door andere inst~nties zal geschieden, zouden de 
- ~0-
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lokale gastheren kunnen bemiddelen bij de aanpassing van de 
inrichting aan de specifieke wensen van de bewoners, aanwezig 
kunnen zijn bij de eerste aankomst, het wegwijs maken in de ,. ~ 
buurt, het introduceren in de plaa tselijke kennissenkring, 
evt. het bemiddel0n voor schol~n, behulpzaam zijn bij het ver
krijgen van dokters- en andere hulp, enz.enz. Kortom, mensen 
die zich voor doodgewone, huiselijke dingen beschikbaar wil
len stellen - dingen, die in de eerste maand na aankomst van 
het meeste belang zijn (en daarna nog wel eens in noodgevallen 
zoals de doktershulp). 

H~t lijkt ons dat dit het best in de kollegiale sfeer kan 
g~beuren. Vandaar onz2 oproep "van onder op11

, voornam0lijk 3a n 
de leden van de wetenschappe lijke staf, maar in wezen bGstcmd 
voor ieder dio daarvoor belangstelling heeft, om te helpen 
buitenlandse me dewerkers op te v~ngen. 

Als steun in de rug kan de I.N.G. dienen, die met hulp v~n 
de Universiteit een steeds beter informJtiecentrum kan worden 
en di~ alle mogelijke nuttige en noodzakelijke additionele 
activiteiten ontplooit. 

Voor do directe, dagelijkse, persoonlijke dingen zijn ech
t e r veel meer me nsen nodig, die minde r "organisatorisch" en 
meor "persoonlijk" kunnen optredën. 

Of het daarbij wenselijk is da t ond0rg~tekenden als con
tactpersonen voor do subfacult~it optreden, of dat het bot8r 
is dat alle individuele gasthere n ~n gastvrouwen rechtstreeks 
met de I.K.G. te doen hebben, kunnen we nu niat beoordelen. 

··Jat wol b8langrijk is, d:.:t de informatie omtrent toe
komstige gasten zo ver mogelijk van te voren bekend wordt. De 
pogingen die de I.N.G. in het verleden in hot w~rk h~eft ge
stel~ om deze gegevens via de instituten te krijgen, zijn niet 
altijd succesvol gebleken. O.ok in dat opzicht dachten wiJ d..1 t 
individuele belangstellenden ter plaa tse mi_sschien iets beter 
"de vinger aan de pols konden houden". Tenzij natuurlijk a l 
d~ze publiciteit er toe leidt dat alle buitertlanders prompt 
bij de I.N.G. worden aa ngemeld en dat zich daar ook vele gast
vrouwen - gastheren opgeven. (Er zijn inmiddels 5 echtparen 
die mee willen doen; in Oog in ·Al, Kanaleneiland, Bunnik,Socot, 
er zijn dus nog v~le nodig). 

En wat reislustige Utrechters betréft wächten we met be
langstelling af wat het Stafconvent gaat ondernemen. 

P.J.Th.Zeegers 
F. van der Valk 
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REGELING POSTVERKEER NA 1 JANUARI 1970 

Zoals velen reeds bekend zal zijn, moeten na 1 januari 
1170 alle poststukken gefrankeerd worden. Tüngevolge hiervan 
zullen een aantal maatregelen worden genomen. 

C•-- ntralc postkamer der RiJksunivcrsi tei t ---------------------------------------
Door de Rijksuniversiteit wordt con centralu postkam;;r in

gesteld, die de post 2x per dag bij allo instituten komt op
h::ilen en voor frankering zorgt. Zelfs zal he t mogelijk zijn om 
grotere hoeveelheden medede lingen tegelijk mot de erbij behoren
cL geadresseerde enveloppe n aan do postkame r aan t8 bieden, 
die dan voor het invouwun en het dichtplakken en frankeren der 
0nvoloppen zal zorgdragen. 

Bij hoge uitzondering z ijn voor spoedgevallen voorgefrankeor
de enveloppen aanwezig b ij do administratie. 

I ntornc_post 

Tevens verzorgend~ postbusjcs van de Universiteit het 
vürvocr van post en pakketten, b.v. kl e ine instrumenten etc. 
v2n het one instituut van de Universite it naar hot andere en 
ook van het Fysisch Lcborntorium naar en van de dcpendnnces. 
Eij poststukken mo.,,t me n hiurvoor gebruik mah,n van circulatie
m:1ppcn in plaats v :rn onve loppen. Ve rtrouwvlijkc stukken kan 
~en in eon gesloten enveloppe in een circulatiemap meezenden. 

E:derne _post 

Op verzoek van de P.T.T. wordt het opschrift "DIENST 
T: j nistcric van Onderwijs en Wetenschappen" en het dümstnummer 
;:---:1~ weggcstempeld. 
') ,, In be.gin j anuari z~jn deze enveloppen met woggostempeld op
cchrift of zondur opschrift te verkrijgen bij het hoofdmagazijn 
c f dü administr~tie der dependances. U gelieve alle nog in Uw 
t- ·zit zijnde envel oppen met 11Dicnst"-opschrift in te leveren. 

Verde r kan mon mGt ingang van 1 januari 1970 gebruik maken 
v~n briefkaart~n voor kleine mededelingen, wanrvan men geen 
nfschrift wenst te behouden. Aanduidingen als "per expresse", 
11 i.1angetekend 11 en "drukwerk" of "presse" moeten door do afzen
è '::r worden aangebracht. Voor "per expresse" en "aangetekend" 
P T.T.-strookjes gebruiken. 

Na 1 januari zijn ook drukwerk-enveloppen verkrijgbaar. 

-12-
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Bij de portier of administratie der diverse gebouwen van 
het Fysisch Laboratorium zullen dubbele postbakjes voor in-
terne en externe post worden aangebracht. ~L 

In verband ·met "proefdraaien" zullen reeds rond 1 decem
ber 1969 de postbus jes gaan rijden. 

M.v.L. 

AAN ALLE GEBRUIKERS VAN DE BIBLIOTHEEK 

Voor het goed functioneren van de bibliotheek teri bate 
van alle gebruikers wordt dringend verzocht de gestelde regel e 
stipt in acht te nemen. 

Met name het volgende is van belang: 

h/ Geen boeken neenemen zonder een leenformulier ingevuld te 
hebben; 

Boeken, die men voor gebruik binnen het laboratorium 
leetit, beslist ~iet mee naar huis te nemen. Deze boeken 
dient men op zijn kamer te houden, op een gemakkelijk vind
bare plaats; 

y De leen termijn dient niet overschreden te worden ( verlen
ging na aanvrap;e is meestal moge l iJk); 

Bij vakantie, andere t ijdelijke afwezigheid, of vertrek die
nen alle boeken te worden ingeleverd. 

Bovenstaande regels die als "Algemene mededeling nr. 7" 
op 7 oktober 1965 bekend gemaakt werden, zijn nog steeds onvel'
kort van kracht. 

Helaas wordt er nog al eens tegen gezondigd, waardoor het 
goed functioneren van de bibliotheek in gevaar gebracht wordt. 
Vandaar deze "herpublicatie 11

• 

Het is bijzonder vervelend omtrent de verblijfplaats van 
een boek in het onzekere te verke ren, of, als men meent te 
weten dat een boek op een bepaalde kamer te vinden is (zie 
punt 2), het daar niet aan te treffen . Klachten over dit 
laatste kwamen zelfs bij de laboratoriumraad ter sprake! 

Door stipte naleving van de regels kunt U ons helpen te 
voorkomen dat er strengere bepalingen ingevoerd moeten worden 
die een soepel leenverkeer alleen maar belemmeren, hetgeen 
een nadeel zou zijn voor U en voor ons. 

L.W.B. Ve rbeek 

-13-
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NIEUWE WEGEN 

'fferkgroep Natuurkunde van de Vaste Stof 

Het onderzoek van-vaste stoffen laat zich in twee hoofd
richtingen rubriceren. Enerzijds interesseren wij ons voor 
Je typische gevolgen van kristallijnen of andere ordeningen, 
z0als banden van energie-eigenwaarden van dû gel~idingselec
tronen, spectra van de roostertri1lingen, magnetische en elec
trische ordeningsverschijnselen on, niet te vergeten sµper-

1 "d· , ,;c c1 ing. 
Anderzijds vragen juist ook de nfwijking~n v~n de idaal~ 

kristalstructuur onze ~andacht. 
Omdat de kennis omtrent synthese ûn defect-chemie van 

veel stoffen thans goed ontw1kkcld is, is de in ons labora
'.;orium tot stand gebrachte samenwerking van fysici en chemici 
Grg belangrijk. Fysici leren zo ook allerlei krisklchemische 
~specten kennen, Chemici zijn bij dit contact gebaat omdat 
iysisch onderzoek vaak: ecrn ondersteuning i s van oeschouwin-
6on -over do-inbouw of t e t ontstaan van defecten en veront
reinigingen en over andere processen in da vaste stof. 

!Ict fysisch ond1o;rzoek in de 1-.e rkgrocp strekt zich uit 
~vor_meerdere onderworpen. De elektrische ge leiding van half
~ele1derz brengt ons or he t them~ van bcv~ngonoemde banden. 
;,1icrogolfonderzoek v .:m Gc rmani urn (drs. LHeuwerik) levert 
'·1~orden van de ·effcctie,-e massa der ladingsdragers op even
~ls inzicht in de anisotropie van het verstrooiingsme~hanisme 
1at de weerstand bepaalt. Door optisch onderzoek met name 

b ' 1 . , rn e t enu P v~n reflectie on elektro-rufleetia wordt de band-
.s tructuur van stoffen als rutie l (Ti0

2
) bestudeerd, waarover 

:; trak.s meer. 
He t onde rzoek va n he t fononspectrum van een stof als 

Ba riumtitanaat voert tot een kwalitaticvG verklaring van de 
,rormindering der warmtegeleiding in de buurt van de kristal
, ~grafische overgan~spunten in die stof (Ir. Mante). 

Eon nieuwe weg die we willen inslaan is het ondürzoek van 
v;;i rmtcpulsen door een kristal bij lage temporatuur: hierbij 
Jçunnen pokke; tten fononen soms als een stralingsfli ts door 
.,et kristal gaan. 

Bij verschillende onderzoekingen is er samenspel tussen 
,he orie (Dr.Ull~rsma) en experiment. 

Het onderzoek aan defecten gaat op verschillende manieren 
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in zijn werk. Er zijn metingen van de paramagnetische resonan
tie (Drs.Kerssen) die de defectstructuren kunnen helpen iden
tificeren, waarbij zojuist nog een uitbreiding is gereailiseerd. 
t.w. toepassing van axiale druk. Onmiddellijk da arnaast moet 
ook genoemd worden het onderzoek van de parael1;:ktrische reso
nantie, mèer in het bijzonder de resonantie in centra met bc
w~egl~jke electronen (in tegenstelling tot beweeglijke ionen)J 
die hier werd ontdekt (Drs. Korssen). Dielektrische onderzoe
kingen van het dipoolgedrag van bepaalde defectstructuren 
(Dr. de Vos, Drs. van den Brom) heeft een geheel nieuw type 
dielektrische relaxatie aan het licht gebracht. Nog weer e~n 
ander onderzoek aan defectstructuren is de bestudering van hun 
verstrooiingsvermogon -voor roostergolven, m.a.w. de bestude
ring van de warmtegeleiding van onzuivere kristallen, b.v. 
gereduceerd rutiel (Ir. Mante). 

Eon belangrijk aspect van vaste-stofonderzouk is do bestu
dering van oppervlakken en gr~nslagen, dat in onze werkgrodp 
door Dr.Krusemeyer is opgezet en onder zijn leiding verder 
wordt ontwikkeld. In de buurt van -.; 8n grensvlak k·un!len de ei
genschappen v2n ~en kristal belangrijk v~randeren. De grens
laag waarin verand€:ringen van de bandenstructuur ~ptreden i s 
bijvoorbeeld slechts enige gngstroms dik maar zij kan aanl~i
ding geven tot elektrische velden van Gillioanen volts por 
centimeter en tot oen verandering in de concentratie van de 
ladingsdragers van vele, orden van grootte. 

Met behulp van oppervlaktepotentiaal- en fotovoltag<Jmetin
gen wordt het spect~um van de oppervlakte-energ~eniveau:x van 
halfgeleiders onderzocht (Drs. de Boer). Door fotoomissiemetin-
gen wordt informatie verkregen zowe l ov0r oppervlakteto~stan
dén als ove r do bandenstructuur in het inwendige van het 
kristal. Gegevens over de bandenstructuur worden ook uit opti
sche reflectiemetingen verkregen (Drs. V(•S). 

Daar gewonE: reflectie m~tingen te onnauwkeurig zijnr wordt 
de modulatie gameten van het gercflecteerdo licht tengevolge 
van een aan het kristal aangelegd wiss~lvold, de zgn. elektro
reflectie. Omdat de modulatie afhangt van het in de grenslaag 
aanwezige elektrische veld kan zo ook inform~tie verkr~gen 
worden over de ladingstoestand van het oppervlek. Aang~zien de 
interpretatie van de elektroreflectiespectra soms bemoeilijkt 
wordt door roostclrpolarisatie, is o~n zeer nauwkeurige methode 
ontwikkeld om het reflectiespectrum differentieul te me ten met 
golflengtegemoduleerd licht, analoog met wat bij eloktron
spinresonantieme tingen gebruikelijk is. 
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Het chemisch gerichte onderzoek is naar drie stofsystemen 
te rangschikken: 

Op het gebied van de loodhalogeniden is het centrale on
derwerp de ontleding van loodchloride en loodbromid~ bij be
straling met ul traYiolet licht. Bij een dergelijk proces spelen 
roosterfouten een essentiële rol en wel niet a~l~en ionen
vacatures maar ook vrije electronen en gaten. Er is een ui tge
~reid onderzoek aan de gang over de defectchemie van bovenge
rtoemde halogeniden. In het vérleden werden reeds de fotolyse, 
de ionengeleiding en de fotogeleiding bestu~eerd. 0~ het ogen
blik worden onderzocht de luminescentie van ·1oodch_loride ·en 
bromide (-Drs. De Gruyter) en de electrische en andere eigen
schappen van extra broom bevattend, d.w.z. niet-stoichiome
trisch loodbromide (Drs:Schoonman). Direct hiermee hangt sa
nen het onderzoek van de reactie tussen loodmetaal en een 
G~satmosfeer bestaande uit chloor en broom, aangezien deze 
reactie essentieel bepaald wordt door de defectchemie van de 
op het lood gevormde halogenidelaag .(Drs. Kerbu~ch). Spectra 
van zeldzame aarden ingebouwd in loodhalogeniden worden onder
zocht (Drs. ~illemsen). 

Galliumantimoon is een voorbeeld van een zg. 3-5 verbin
ding (nummering naar de plaatsing van do constituerende ato
men in de kolommen van het periodiek systeem). De stof ver
tcont ook in zuivere toestand een p-type geleiding, wegens 
üen tekort aan antimoon. In het verleden w~rden uit een onder-
~cek van de kristalgroei en van de diffusie van lithium voor
lcpige conclusies getrokken over de bouw van de voor dep-type 
geleiding verantwoordelijke acceptoren. (Dr.Blom). Thans loopt 
e·3n onderzoek naar :.le fotogeleiding in galliumantimoon (Drs. 
~.:ukamp). 

In verbindingen als Ga
2
Te

3 
komen intrinsieke ~antionenvaca-

tures voor: (Ga
2 

V )Te. De defectchemische betekenis 
van deze vacature§ ~ormJn aanleiding tot een verder onderzoek. 
:De vereiste eenkristallen uit het systeem galJ..iurn-telluur wor
den bereid met transportchemische methoden, met jodium als 
transportgas (Drs. Klosse). 

J.Volger 
J.H. van Santen 
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UIT DE LABORATORIUMRAAD (verg. van 31.10.1969) 

Enkele leden van het wetenschappelijk corps van de ~fysica 
en de chemie hebben een voorstel gedaan tot stichting van een 
- interdisciplinaire - werkgroep "Chemie-Fysica", die zich 
bezig houdt met onderzoek van reaktie-kinetiache processen 
en met intra- en intermolekulaire energie-ove rdracht. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van, door laser
straling, selektief geëxciteerde molekulen. 

De Laboratoriumraad steunt dit streven en gaat akkoord 
met de instelling van deze groep. 

De investeringen voor het werk van deze groep zullen - in 
het komende jaar - gedragen worden door de twoe sub-facultei
ten scheikunde e n wis- natuur- en sterrekunde; de stichting 
van de nieuwe werkgroep schept de moge liJkheid kostbare app~
ratuur door de bötrokken sub-faculteiten gezamenlijk te doen 
aanschaffen . 

Dr.Brussaard treedt terug uit de begeleidingscommissie 
voor het nieuwe natuurkunde programma, ten gunste van Prof . 
Alkemade; dit om de numerieke ve rhouding tuesen theoretici 
en experimentatoren in de commissie evenwichtiger te maken. 

De laboratoriumraad besluit gevolg t e geven aan het ver
zoek van de Senatus Contractus tot het mede betr0kken van de 
Staf in de procedure voor hoogleraars- en lectorsbonoemingen. 

In de commissie die de taakomschrijving f0rmuleert Bn d& 
advertentie opstelt zul l e n ook stafleden zitting hebber.. 
De benoemingscommiesi~ h~eft in principe dezelfde samenste l 
ling als de voorbereidingscommissie, tenzij ·cl ijkt dat een 
lid hiervan tot de gegadigden behoort. In dat geval treedt 
hij uit, waarna de commissie zich eventueel aanvult . 

Ook personen van andere Universite iten of hogescholen 
kunnen in principe deel uitmaken van do commissie. 

Criteria voor h0t lidmaatschap van de commissie zijn : 
deskundigheid op het betrokken onderzoekgebied en/of kenni o 
van zaken over onderwijs en beleid. 

J.J.Broeder 

-1 7-
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FYLAKONfidenties 

De Fylakon-enquête ------------------
Er werden 128 formulieren ingeleverd, waarvan 84 (66%) 

van l<'ylakonleden en 44 (34'.~) van niet-leden. Hieronder geven 
we de verdeling over studenten, wetenschappelijk corps en 
technisch en administratief personeel, alsmede de antwoorden 
op d~ vraag of men zich tot één groep

0
dan wel tot het Fy

sisch Laboratorium als geheel rekende: 
groep geheel 

4 student,:in 4 0 

37 wet. corps 19 18 
84 leden 41 techn. & admin.pers. 21 20 

2 onbekend 2 0 

3 studenten O 3 
12 wet. corps 7 5 

44 niet-leden 28 techn. & admin.pers. 13 15 
1 onbekend 1 0 

Totaal rekenden 67 (52~) zich tot een groep en 61 (4BJ) zich 
-tot het F'ys.Lab. als geheel. Dit punt bleek veel invloed te 
hebben op de vraag (3a resp. 4a): "Stelt lT het Sinterklaas
feest op prijs?11

: ja 
van allen 46,Z 
van de "groepsmensen" 33 
van de "geheel-mensen)! 61 
van de Fylakonleden 54 
van de niet-leden 32 
van het wet.corps 53 
van. het techn. & admin.pers. 45· 

1.lgemene f.eesten ( vraag 3 b resp. 
!'liet- 1'groepers" gel ijk e-ewaardeerd 
rnene feesten op prijs?H. 

van allen 
van de groepsmensen 
van de geheel-mensen 

neen 
521 
66 
38 
45 
66 
43 
55 

geen mening 
21 
1 
1 
1 
2 

4 
0 

4 c) bleken door wel- en 
te worden: ustelt U alge-

neen 
37% 
37 
36 

geen mening 
2· ~ 

3 
2 

le hebben ook nog geteld hoeveel mensen n6ch het Sinterklaas
leest n6ch algemene feesten op prijs stelden; dit bleek 23% 
te zijn, zodat er naast de 2% zonder mening in ieder geval 
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75% voor één van beide zijn, hetgeen grote belangstelling voor 
het Sinterklaasfeest in zijn nieuwe opzet doet verwachten. 

Een groepssinterklaas wordt door de groepsmensen verwor
pen (24 ~ ~oor, 72{ tegen, 3% geen mening), maar groepsfeesten 
vallen beter in de smaak (55i& voor, 40< tegen, 4 1 geen mening). 

Het cadeaubeleid wordt door 68 · van de leden (52% van het 
totaal) go~dgekeurd . 

Tenslotte de wensen t.a.v. Fylakon zelf. Er was gevraagd 
te kiezen tussen: a) de huidige situatie, b) een beperkt Fyla
kon en c) geen overkoepelende organisatie. De resultaten wa
ren a l s volgt: a b c g ~en mening 
van allen 34 :~ 41 t 17 ~ 8 ~ 
van de leden 45 41 7 7 
van de niet-leden 14 41 36 9 
van de groepsmensen 24 55 18 3 
van de geheel-mensen 46 25 16 13 
van het wet. corps 38 49 6 6 
Vdn het techn. & admin. pers. 33 33 23 10 

Na het opstellen van de enquête is het toekomstbeeld van 
het Fys.Lab. aanzienlijk gewijzigd. Op grond hiervan en op 
grond van de resultaten van de enquête trekt het bestuur de 
conclusie dat er voldoende belangstelling is Gn mogelijkheden 
zijn voor de voortzetting van F_ylakon in zijn hujdige vorm . 
BiJ ons beleid zullen we rekening houden met d~ vele opmer
kingen en commentaren die we op de enquêteformulieren hebocn 
kunnen lezen ( waarvoor dank!) lfet bestuur· zal hierui "t voor
stel} en destilleren die U op de algemene l edcnvergaderine an
nex nieuwjaarsbijeenkomst met receptie kunt beluister,:m. D0z~, 
bijeenkomst, waarop ook dit keer Dr. Hout ers het tradi tioncü~ 
jaaroverzicht zal geven, zal plaatsvinden op maandag J janu
ari a.s. Met dank voor Uw medewerking, 

Het Bestuur. 

Hoort, wie klopt daar kinderen? ---------------.. ---------------
Het Sint Nicolaaskinderfeest op zaterdagmiddag 29 novem

ber 1969 wordt gehouden in de kantine van de Universiteits
werkplaats. Aanvang om 14.30 uur. 

Wij wensen U en de kinderen een prettige middag toe. 

Bestuur Fylakon. 

-19-
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Da~betuigingen 

De heer N.Abrahamsen en Mej. M.T. Koot danken het Bestuur van 
Fylakon hartelijk voor de attentie die zij- bij hun verloving 
hebben ontvangen. 

De heer en mevrouw Paulides - Reitsma danken de medewerkers 
,an de LGidseweg en Fylakon hartelijk voor het geschenk,dat 
zij ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon Sipke ont
vingen. 

Tijdens haar ziekte ondervond mevrouw Krupski veel belangT 
stelling en deelneming waarvoor zij vanaf deze plaats harte
lijk dank wil Z8ggen. 

:Je heer Wouterso dankt de medewerkers van do Leidseweg en 
Fylakon hartelijk voor de fruitmand die hij ontvangen heeft 
iijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. 

Kantine Transitorium I 

Daar veel wetenschappelijke medewerkers uit de Fysische 
gemeenschap hun onderwijstaak vervullen in het Transitorium 
·r vermelden ~,ij hier de openingstijden van de kantine in dit 
gebouw. 
Benedenkantine 9.00 •- 12.30 uur en 14.00 - 16.00 uur 
"3ovenkantine 12. 30 - 13. 30 uur. 

Om teleurstellingen te voorkomtm moet men or wel op be
dacht zijn, dat niet alle gcbrvikelijke consumpties tiJdens 
.-2eze uren verkrijgbaar ;,;ijn., Soms moet de koffie nog gezet 
'orden of is de thee al uitverkocht! Morgen is er dan weer 

Ter vermijding van vurdcre desillusies moet men wel reke
',ing houden met mogelijke "verdichtingspunten" in college-
in congrespauzes, 

Rectificatie 

In he t vorige nummer van Fylakra staat op blz. 490 abu
,ievelijk vermeld dat Drs.C. van der Rijst is benoemd tot 
1tlstructeur bij het bijvakpracticum; dit moet zijn: bij het 
1:,,acticum Medische Fysica. 

20-
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Afscheid van Drs.G.H. Frederik 

als directeur van de M.O.-A en voorbereidënde cursussen. 

17 september 1969: Drs.Frcderik hoeft weer afscheid_ge
nomen. Dat is vele malen eerder gebeurd en het zal, gezien 
zijn nimmer aflatende activiteit, ook in d3 toekomst nog wel 
m-'e r voorkomen. 

Deze keer waren het de "bijzondere opleiding M.O.-A 
nëtuur- en scheikunden , de voorbereidende cursus en de cursus 
v0or~-Gymnasiast6n die, wat de heer ?rederik betreft, hot 
:~ iket "voltooid verleden tijd" kregen opgeplakt. De cursus
lè J n werden bijgezet in zijn persoonlijke prijzenkast, waarin 
aJ eerder t ~recht waren g~komen: opleidingen voor amanuensis, 
fotograaf, veterinaire rBntgenassistent; hot ~.S. High School 
,.,..,zen (nu ja •••.•• ) ; scholen in Indonesië; ideeën voor het 
mvo en HAVO; training v:rn korfballers, onz . Allemaal zaken 
¼1~r Drs. Frederik zich vroeger of later m~e bezig gehouden 
1,_. ::ft en die na ve rloop van tijd als "afgedaan;: konden worden 
1. Jschouwd. 

Deze kt-er was dan de 'club" bijeen om het afscheid van 
~ ergemeld0 cursussen to helpun voltrekken. Dr . Schamhardt 
r 1 ncht de dank vän Cur~to~en 0n Sonaat over voor het bezie-
l nde werk dat JJrs. Frcàerik voor de cursussen h,::eft gedaan 
(· ·aarbij de fysicus duidelijk door de vermomming als secreta-
1· s van de Univcrsi tei t hc ,:m schoen). Dr. Schamhardt stelde 
1, zijn speechje nog de toekomst van de cursu&son aan de or
è, door zich o.a. af to vragen of de Universi teit deze cur
sussen - na z'-' met enthousiasme en overgave t e hebbtin helpen 
~ ~etten - moet blijven bakostigen en bemannen. 

Do toekomst kwam ook ter sprake in hat bedankje namens de 
1 boratoriumraad dat Prof.Smit, tevens voorzitter van de exa·
~ ncommissie,ov~rbracht. Deze sprekBr wie rp de vraag op waar
o er wel een koppeling natuurkunde - scheikunde en geen com
b-~atic van b.v. biologie mat sche ikunde wordt geboden en 
s · 8ldc voor de instelling van oen examen me t 1 hoofdvak on 2 
1., jvakken te over,1Ggen. 

Wat betreft de verhouding M.0.-B natuurkunde t.o.v. doe
t :raal natuurkunde merkte Prof.Smit op dat de r.1. O. - naast de 
d ctoraal-studie zijn eigen bestaane r ccht h~eft en dat niet 
b-tracht moet worden d8 M.O.-A en -B exam~ns op te schroeven 
tvt candidaats- resp. doctoraalexamen niveau. 

Niet verrassend in dit gezelschap was zijn pleiten voor 
h,. 1, goed leren van eenvoudige zaken door dç 11.0.cursistcn 
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de extrapolatie naar de voor doctoraal-studenten gewenste 
activiteiten wordt aan de lezer overgelaten). Tenslotte wees 
de spreker op de wenselijkheid van een goed contact tu~len 
docenten en cursist~n. Dat de heer Frederik in dit opzicht 
"wel goed zat 11 , bewees Drs. de Voigt di e als oud-cursist na
mens de cursisten een kort en krachtig dankwoord sprak en 
daarbij gewaagde van de warmte en menselijkheid van de schei
dende directeur en van diens ve rmogen om de cursisten "lol 
in de fysica"te doen beleven. Hij bood tevens een cadeaubon 
aan. 

De opvolger van Frederik, Dr.Hooyman, releveerde al diens 
bemoeienissen met het onderwijs onder het motto 'Hij ijlt 
voor zijn kinderen uit, om t e zorgen dat het onderwijs dat 
die zouden kunnen gaan volgen tenminst ... perfect is. 11 Hij bood 
namens alle medeworkers aan de cursussen de vert rekkende 
functionaris e.:::n boekje met de toepasselijke tite l "Meester , 
i·1elbedank-t 11

, alsmeda enkele andere boekwe rken aan . 
In zijn afscheidswoord ging de h~er Frederik uiteraard 

in op enkele van de problomon die zich rondom de cursucsen 
voordoen. Hij pr00s vooral de slagvaardigheid en durf van 
mensen als van Gansi'lijk en des Tombes, die het opzetten van 
de cursussen vanuit de Universiteit hebben mogelijk gem2akt , 
daarmed~ bewijz~nd dat de Universiteit eon open oog he~ft 
voor de behoeften van de maatschappij. De studi0vrijhe id en 
het studi~rendement werden aangestipt en aangeduid werd hoe 
de M. 0. -opleidingen een uitwijkmogelijkheid bieden nan· hen, 
die, om wat voor reden dan ook, het doctoraal niet i n een 
redelijke tijd dre igen te halen. Van de geslaagden voor het 
M.0 .-examen vindt een deel dan bovendien toch nog de weg nnar 
het doctoraal examen . 

Vervolgens bood de heer Frederik aan Zl.Jn administraticv~ 
steun en toeverlaat, de heer Henk Meerwijk, als blijk van 
dank een fraai stukje kunstnijverheidswerk aan. 

Tenslotte gaf Drs. Frederik aan zijn opvolger, Dr.Hooyman 
en aan du cursussen de beste wensen mee voor dQ toekomst, 
waarbij de redactie van Fylakra zich gaarne aansluit. 
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Wij willen dit verslag besluiten met enige getallen 
ons ter beschikking gesteld door de heer Meerwijk - die de 
groei van de MD.-A-cursus duidelijk demonstreren: 
,--
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In totaal werden sinds de oprichting 242 cursisten inge
schreven, waarvan er tot nu toe 28 het einddiploma haalden 
en 98 d~ stud~e staaktun. Voor de voorbereidende cursis ga
ven zich tot 1 september 1969 147 deelnemers op. 

Tenslotte willen we ~rop wijzen dat werknemers van de 
Universiteit, die deze of andere cursussen willen volgen, 
in bepaalde gevallen (nl. dan wanneer het voor hun werk 
noodzakelijk of gewens t is) van de Universiteit een tege
me,etkomine in de kosten kunnen krijgen. Alle inlichtingen 
hierover kan de heer P~cters verstrekken. 

f . f. 

Handbook of chemistry and p~ysics. 

Het "Handbook of chemistry and physics 11 49e editie 
1968 - 1969 wordt door Chemical Rubber Compagny aangeboden 
voor f. 26,-- bij een minimum afname van 10 exemplaren. 
De inschrijvingstermijn sluit 31 december 1969. 

Belangstellenden kunnen zich tot die datum opgeven bij 
Mej. Bruggink van de Bibliotheek. 
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LICHTDRUKI<'ERIJ 

Voor het maken van lichtdrukken wordt in de Bijlhouwë1'
straat gewerkt met ~en Xerox 3600 kopieer/dupliceer-apparaa t . 

De grootte van de originelen is beperkt tot het formaat 
A4 (21 x 29,7 cm) of folio formaat (21 x 33 cm). 

Originelen mogen nu zowel op wit papier als op transpa
rant papier gemadkt worden. Uit bockun kan dus ook gekopieerd 
worden. Een groot contra~t tussen de papierondergrond en 
tekening of tekst verhoogt de kwaliteit van de kopie. 
De kleur blauw kan soms moeilijkheden geven met kopiëren. 

Het Xerox 3600 arparaat kan zeer snel kopiëren: 3600 
kopieën per uur van 1 origineel. Zijn er meerdere originelen 
dnn wordt de tijdsduur bepa~ld door de handige manier waarop 
U de z~ op do kopi0crplaa ts kunt l~ggen. 

Ht"t is gewenst da t U de kopü.ën zoveel mogelijk zelf 
m1akt. Laat he t de eerste kear even uitleggt:ln voor de "key 
oper:itor". 

Het archief Bijlhouwerstraat bavat de orig inelen van d~ 
wetenschappelijk~ V8rslagcn: nummer voorafgeg~~ n door de let
ter v; 
interne publicaties; nummer voorafgegcan door de letter i; en 
de m~düdclingon: nummor voorafgeeaan door de letter rn. 

De volgnummers worden uitgegeven op de lichtdrukkerij. 
Hier worden ook de ze zelfgemaakte ori~inele bewaard. 

Vuorschrift(,n hoe "an voorpagina van oen verslag of pu
blicatie wordt ing~dceld zijn t~ lezen op m 3580. 
ZiE: kast lichtdrukkamer. 

H. 

Naamswijziging Na tuurkundig Assistent, 

Na ui tv oorig lé.mdelijk overleg is besloten om de naam 
"Natuurkundig Assistent A': te wijzigen in "Natuurkundige A" 

en die van 
11Natuurkundig Assistent B" t~ wijzigen in "1'.Tatuurkundige B' 
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UIT DE DEPENDANCES 

~~!~~~~~!!~~n 4 

Aan onze Universiteit promoveerde op 27 oktober j.l. onze 
medewerker G.J.C. van der Horst tot doctor in de wiskunde en 
natuurwetenschappen op het proefschrift "Color Disorimination". 
Promotor was Prof.Dr. M.A. Bouman. 

In zijn proefschrift worden metingen beschreven die betrek
king hebben op met behulp van kleurentelevisie-apparatuur ge
maakte Btreeppatronen. 

Het voornaamste deel van het onderzoek werd uitgevoerd in 
de dependance aan de Eisenhowerlaan. 
Verscheidene publicaties van zijn hand zijn ~eeds verachenen en 
in december van dit jaar zullen er nog twee in het bekende 
tijdschrift Journal of the Optical Sooiety of America openbaar 
gemaakt worden. 

De samenwerking met Van der Ho:ret ia bijzonder prettig ge
weest gedurende de tijd, dat hij zijn onderzoek verrichtte en 
velen zullen hem straks met lede ogen zien vertrekken . 

Wi,i maken van deze gelegenheid gebruik om hem en zijn famie
lie veel succes toe te wensen in zijn toekomstige werkkring, 
die, zoals we weten, waarschijnl~k niet in Nederland zal zijn. 

Nieuwbouw 

Het bericht dat het nieuwe gebouw voor experimentele na
t,.1urkunde in december of januari aanbesteed zal worden, is ook 
in onze dependance met instemming ontvangen. Men hoopt nu·in 
dit tijdelijk gehuurde gebouw te kunnen blijven werken tot het 
nieuwe fysisch laboratorium betrokken kan worden. 

Het zou wel bijzonder onprettig geweest zijn, indien de afde
ling medische fyaioa nog voor enkele jaren een tweede tijdelijk 
onderkomen moest gaan zoeken met alle vertragingen van dien. 
Het verhuizen van een computer, draaibank en bepaalde opstel
lingen is nu eenmaal een moeilijke en kostbare zaak. 

Ook de toeeegging dat er v6ór de (hete?) ·zomer van 1970 
voor een doeltreffende zonwering gezorgd zal worden, maakt dat 
wij de toekomst "zonnig" inzien. 

Uw oorrespondent 

novewber 
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KLEIN JOURNAAL 

i2 Promotie Ir.A.J.H.Mante 
Vaste Stof - Rijnhuizen 

28 Sint Nicolaasfeest 
Transitorium I 

29 Sint Nicolaaskinderfeest 
Kantine Universiteitswerkplaats 

december 

11 

12 

Colloquium Ir.M.Sangster 
Apparatuur voor digitale signaalverwer
king van spektrale meetgegevens. 
Toepassing hiervan bij E.S.R.-metingen. 
grote collegezaal 

Natuurkundig Gezelschap Vergadering 
Prof. Dr. H.A. Lauwerier (Amst_erdam) 
Illusie van ruimte. 
grote collegezaal 

.... 

16 .15 uur 

20.00 uur 

14.30 uu.r 

16.00 uur 

20.00 uur 
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NIEUWS VAN ELECTR0NICA 

(Helaas ••• Capt'n Fuseblower was here). 

- En dat deed in het weekend van 26/10 ~~s aller kwartsk!~k de 
das om. Tot dan was de gangfout -2.1~ , daarna -29.10 • 
Op 10/11 geredresseerd tot +0,15.10-. Drift nog onbekend. 

- Er waren - en zijn~ nog meer moeilijkhedens. Zo bleek het 
veelbesproken Koffie- en Theevoedinkje bij dubbelspanning 
gebruik hinder te hebben van vhf.-oscillaties. Hieraan en 
aan enkele andere karakteristieke haast-feilen wordt thans 
druk gesleuteld. 

- Van een ander storingsfront: er is nog geen nieuws betref
fende de fabrieksmatige ontstoring van de liftschakeltoe
stand. We zouden het best zèlf kunnen, maar daarna zou het 
~ellicht gezonder zijn voortaan maar de trap te nemen. 

- Er is in de af6elopen periode bijzonder weinig de deur uit 
~egaan, we noemen slechts een tweede kromme zaagtandgenera
tor voor Prakt.Bijvak. 

- Daar staat tegenover dat er bijzonder veel onder handen is: 
voor genoemd bijvak een getransistoriseerde 600V klystron
stabilisator, voor Op t ica twee grote lock-in's met aanhang 
(tengevolge waarvan er even geen verdere uitbreiding van de 
bouwdoos-loek-in plaats vindt), voor Aanslagen een tijd
<lmplitude-convertor, voor Molecuulbundels nog steeds de 
1lektronica van een snolheidsselectormotor. Verder voor het 

Vening Meineszlab een tienvoudige oventhermostaat en voor 
Spec.Bio een hi-power breedband frequentiegenerator rond 
1 GHz. En tenslotte wordt voor eigen risee stug doorgewerkt 
~an een gedigitalisee rde B.A.-Ionisatie Manometer. 

- ~fa al deze geruststellende kreten aan het adres van onze 
lclanten nog een berichtje uit het El. Mag.: onze gehele voor
:..·aad fabrieksdocumentatie is 11 ui tgemest 11 en dientengevolge 
aterk gemoderniseerd. 

- ~it deze hoek komt ook de giller van de maand: de aan ons 
cpgegeven 11kostenplaats" voor bestelde epoxyglass printpla
ten is: Onderhoud Gebouwen. Tja, alle glass is nu eenmaal 
vensterglas. 

- Niet dat het ons veel kan schelen, maar je dènkt wel es 

G.J.K. 
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