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FYLAKRA 
GAAN EN TOCH BLIJVEN 

Dat hadden we in januari niet kunnen dro
men: dat Marion Nieuwstadt dit nummer op 
dezelfde plaats zou openen, waar we Mar
jos moesten uitwuiven. Niettemin: zij 
vertrekt van Transitorium I naar het hart 
van de subfakulteit, waar alle draden 
samenkomen en waar het midden-niveau zijn 
verbindingen heeft met de hogere bestuur
lijke niveaux. Ze zal het sekretariaat 
van het subfakulteitsbureau voor 7/10 van 
de werkweek overnemen. 

Hun gewin is ons verlies. Want al meer dan 5 jaren 
kenden we haar als half-time sekretaresse bij de af
deling voorkandidaatsonderwijs. En laat niemand het 
werk onderschatten, dat de onderwijsadministratie sinds 
de explosieve groei van de universiteiten meebrengt. 
Elk jaar stromen zo'n 200 eerstejaars natuurkundigen 
binnen, waarvan de studievoortgang vastgelegd moet wor
den, sinds 1977 in het geheugen van de computer.Ver
geet ook niet de tentamen-industrie: zo'n 60 keer per 
jaar is er een natuurkunde-tentamen voor de hoofdvak~ 
kers, soms met meer dan 200 deelnemers. We vinden het 
eigenlijk heel gewoon, dat zoiets telkens perfekt geor
ganiseerd wordt, de gewenning zal wel verwenning zijn. 

Daarom op deze plaats een woord van dank voor die vijf 
jaren, waarin je ons zo goed geholpen hebt. We zullen 
je missen, maar wees ervan verzekerd, dat we je de 
bevordering van harte gunnen! 

Als bescheiden bijdrage aan je nieuwe werk bevat deze 
Fylakra een analyse van de notulistenarbeid met een 
aantal wenken, die je a.s. voorzitters hopelijk ter 
harte zullen nemen. En als verdere bijdrage aan het 
sekretaressen-probleem beschrijft C.Prins de mogelijk
heden van de automatisering. 

Lezer, u kunt gerust op vakantie gaan! 
g.j.hooyman 
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ERE WIEN ERE TOEKOMT 

__ T-__ ..,...__ De milde lintjesregen op 
IIJC;?~~~.,.~ ~~~~~~- Koninginnedag bracht ook 

een van onze Utrechtse 
M~IM~~ fysici een onderscheiding: 

Prof.M.A.Bouman werd be
noemd tot ridder in de orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

~-~..,. u hebt er waarschijnlijk 
weinig van gemerkt. Dat 
komt omdat het ereteken 
werd uitgereikt in het 

. Instituut voor Zintuig
fysiologie TNO in Soester
berg, waar de gedecoreerde 
vóór zijn hoogleraarschap 
de scepter zwaaide. Het 
behoort tot de Rijksverde
digingsorganisatie TNO en 
Prof.Bouman is lid van het 
bestuur daarvan, 

De zintuigen en met name 
het menselijke oog hebben 

altijd in het centrum gestaan van Bouman's belangstel
ling. Tot deze 'visuologie' behoren o.a. het waarnemen 
en het onderscheiden. Het is gelukkig, dat nu ook de 
overheid blijkt geeft, onderscheidingsvermogen te 
bezitten. 

We wensen de nieuwe ridder graag van harte geluk. Ni~t 
minder ook Mevrouw Bouman, die ooit nog haar werkkring 
in het Physisch Laboratorium heeft gehad. 

Er is ook r..og een dubbel-onderscheidene . 
Aan Prof.Dr.F.L.Stumpers, sinds kort 
buite~gewoon Utrechts hoogleraar in de 
signaalverwerking, is een tweetal onder
scheidingen toegekend. 

Het Institute of Electrical and Elec
tronic Engineers (I.E.E . E.) kende hem 
de 'IEEE award in International Counnu
nications' toe wegens zijn bijdrage 
aan de theorie en de toepassing van de frekwentie-
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modulatie en aan de internationale samenwerking op het 
gebied van de 1communications science'. 

Bovendien heeft het Comité Consultatif International 
des Radiocommunications (C.C.I.R.) hem het 'Honor Award 
in recognition of outstanding services to CCIR' toegekend 
bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Comité. 

Fylakra wenst ook hem gaarne geluk. 
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

AFSCHEID DR. J. HOUTGAST 

In augustus wordt Dr.Houtgast 70 jaar en daarom zal hij 
per 1 september a.s. zijn lectoraat in de sterrekunde 
beëindigen. Het spreekt vanzelf, dat dit geen stil af
scheid mag worden. 

Op vrijdag 15 september zal hij een afscheidscollege 
geven over "Zonsverduisteringen dagen ons uit", dat om 
15.00 uur begint in de witte zaal van Transitorium I. 
Na afloop kunt u in de hal van dat gebouw uw afscheids
woorden uitspreken. Houdt u die middag vrij? 

RAPPORT PROMOVENDI 

Een stuurgroep van promovendi heeft allen, die naar de 
doctorstitel in de natuurkunde streven, weer eens onder
vraagd over hun ervaringen op de weg naar de promotie. 

Hun bevindingen zijn vastgelegd in een rapport, dat 
belangstellenden kunnen krijgen bij Johan Coenen (Insti
tuut voor Theoretische Fysica) of bij Hans de Groot 
(Medische en Fysiologische Fysica). 

NAMENS ONS IN DE RAAD 

Drs.Th.Hey, medewerker van de vakgroep 
Didaktiek der Natuurkunde, is als opvol
ger van Dr.Snelleman lid geworden van de 
universiteitsraad. Wie hem niet als di
daktikus mocht kennen zal hem toch stel
lig als lid van onze subfakulteitsraad 
hebben leren waarderen of anders toch 
wel als fameus voetballer. 

We wensen hem alle wijsheid toe~ 
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NOTULEREN 

Het stiefkind van elke organisatie 

Temidden van de talloze 
vergaderingen is er altijd 
nog een aanzienlijk aantal 
dat het predikaat "zeer 
belangrijk" mag dragen. 
Het schriftelijk vastleg
gen van het meest belang
wekkende in notulen kan 
een geheugensteun vormen 

voor de deelnemers aan de vergadering en is tevens 
informatie voor niet-deelnemers. 
Goede notulen zijn van wezenlijk belang voor be
drijf of vereniging. 

De feitelijke gang van zaken. 

In het licht van de grote verscheidenheid van toe
passingsgebied en van de ver uiteenlopende eisen 
ten aanzien van de notulen is de feitelijke gang 
van zaken des te merkwaardiger. Iedereen die een 
pen vast kan houden kan verrast en belast worden 
met de opdracht om notulen te maken van een ver
gadering. Zonder speciale opleiding en zonder spe
ciale training worden de meeste notulisten voor de 
dikwijls zeer belangrijke taak van notuleren ge
plaatst . Niet zelden moeten ze zelf nog achterha
len welke eisen er aan de notulen gesteld worden. 

Volslagen onkunde. 

In het algemeen zijn de opdrachtgevers tot no
tuleren volslagen onkundig over de eigenschappen 
die nodig zijn voor het notuleren. Er worden een
zijdig soms zeer hoge eisen gesteld aan de notulen, 
maar er is geen inzicht in de behoeften en rechten 
van degene die deze taak moet vervullen, Bijge
volg wordt de opdracht tot notuleren dikwijls ge
geven aan mensen die de benodigde eigenschappen 
missen. Iemand kan een voortreffelijke sekretaris, 
sekretaresse of management-assistent(e) zijn -maar 
toch ongeschikt zijn voor de taken van de notulist. 
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KompZete hersengJmwstiek. 

Stilstaan bij de analyse van 
de notulistentaak is erg ver
helderend. De taak van de no
tulist lijkt erg veel op die 
van een simultaan-vertaler. 
De tolk moet onmiddellijk een 
goed produkt afleveren: de 
vertaling. De notulist heeft 
later nog tijd om zijn pro
duky bij te schaven. Dat 
neemt echter niet weg, dat 
de notulist tegelijkertijd èn luistert èn analyseert wat 
belangrijk is en wat niet èn vereenvoudigt èn veel kort 
samenvat èn opschrijft èn al schrijvende tegelijker
tijd alweer luistert naar de volgende zin. Dit is kom
plete hersengymnastiek. 

Simultaan-vertalen is een dermate vermoeiende bezig
heid en stelt zulke hoge eisen aan het konsentratie
vermogen van de tolk, dat hij bij de Verenigde Na
ties om het half uur wordt afgelost. Een notulist 
moet echter dezelfde konsentratie opbrengen geduren
de de gehele vergadertijd, drie, vijf, acht uur of 
nog méér. Wie zich dit realiseert in de wetenschap 
dat vergaderingen niet zelden chaotisch en zelfs on
gedisciplineerd verlopen, zal gemakkelijk kunnen 
beamen dat er niet zelden onzinnige eisen gesteld 
worden aan notulisten. Wat de deelnemers aan de ver
gaderingen met z'n allen niet konden, moet de notu
list op zijn eentje wel kunnen: loskomen van details 
en de grote lijnen ontdekken en die dan ook nog hel
der weergeven. Soms moet bovendien voor de koffie 
worden gezorgd, terwijl de vergadering gewoon door
gaat, of moet de notulist "even" in het archief 
duiken. En de volgende keer met z'n allen zoeken 
naar een foutje •••.•.•• 
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De discipline bij de deelnemers 

.Il 

.• 

., - ~ 

~h- 99~- ~ 

Het vergaderen lijkt dik
wijls op een voetbalwed
strijd, waarbij geen van de 
spelers de spelregels kent, 
terwijl de scheidsrechter 
- de voorzitter - er tuk op 
is, ook een goal te maken • 

Het vergaderproces is onderhevig aan regels, maar 
de notulisten signaleren: 
- de deelnemers kennen de regels niet; 
- de deelnemers vallen elkaar in de rede en de no-
tulist zit dan met onafgemaakte regels, zinnen en 
gedachten; 
- de deelnemers luisteren niet naar elkaar; 
- de deelnemers herhalen wat de anderen reeds zei-
den; 
- de deelnemers drukken zich vaag of slecht uit; 
- de deelnemers maken anderen onverstaanbaar; 
- de deelnemers dwalen van het onderwerp af; 
- de deelnemers storen zich niet aan de leiding, 
enz., enz •• En dan toch met z'n allen de eerst
volgende keer tot de slotsom komen dat de notu
len niet helemaal goed zijn .•••••• 

Plichten van de notulist. 

De praktijk biedt een zeer verschillend beeld van 
de plichten van de notulist. Het komt herhaaldelijk 
voor dat men zich pas tijdens de vergadering reali
seert dat er eigenlijk notulen gemaakt moeten wor
den. Er wordt dan alsnog een van de deelnemers aan
gewezen en die moet dan maar zien wat hij er van 
maakt. Dan is het woordje "plichten" amper op zijn 
plaats. 
Daar staan echter genoeg andere vergaderingen tegen
over, waarbij zeer hoge eisen gesteld worden aan de 
notulen. Afhankelijk van de vergadersoort ver
anderen de eisen en dus ook de plichten van de no-
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tulist. Alleen al het feit dat in vele gevallen de no
tulen worden "goedgekeurd" wijst op het bestaan van een 
aantal normen op grond waarvan die goed-of afkeuring 
plaats vindt. Om er enkele te noemen: 
- volledigheid 
- beknoptheid 
- letterlijke weergave van meningen 
- weergave wie wat gezegd heeft 
- overzichtelijke indeling 
- korrekt woordgebruik 
- scheiding van hoofd-en bijzaken 
- objektiviteit 
- neutrale weergave. 

Behoeften van de notutist 

Plichten impliceren rechten. Wie eisen stelt aan notulen 
moet er rekening mee houden dat degene die ze moet rea
liseren behoefte kan hebben aan zeer konkrete dingen: 
Informatie;Informatie over de onderwerpen, over het doel 
van de vergadering, over de mate van geïnformeerd zijn 
van de deelnemers, over de kern van de problematiek, 
over de strategie, over de struktuur van de vergaderin
gen en over de eisen die aan de notulen gesteld worden. 
Tijd ; Tijd om zich in te werken in het vakjargon, tijd 
voor het inwinnen van informatie, tijd om te ordenen, 
uitwerktijd, tijd ook om te kontroleren. 
Een goede plaats. De plaats náást de voorzitter bijvoor
beeld, want in die richting gaat gewoonlijk het geluid 
en de notulist kan daar zien wJe er aan het 'litoord i_s .• 

1, 

Een goede voor2~tter. 
Een voorzitter, die waakt 
over het naleven van de spel
regels van het vergaderen. 
Een voorzitter, die besluiten 
duidelijk formuleert. Een 
voorzitter, die diskussies 
samenvat. Een voorzitter, 
die halve uitspraken volle
dig maakt. Een voorzitter, 
die vóór de overgang naar 
een ander agendapunt éérst 

nadrukkelijk vraagt aan de notulist(e) of hij of zij 
nog vragen heeft. 
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Konsentratie. Konsentratie veronderstelt een zekere 
rust; rust om orde te kunnen scheppen in een groot 
aantal gemaakte aantekeningen. Rust om het geheel te 
kunnen overzien. Rust om ongestoord dat ordenende 
werk te kunnen verrichten. 
Eigenschappen van een goede notuZist. 

De eerste en allerbelangrijkste eigenschap is: 
het vermogen om aan twee dingen tegelijk te denken. 
Een soort van tweedeling van de hersenfunktie. Laten 
we het wat onwetenschappelijk het "echo-effekt" noe
men: iets opslaan in het geheugen zonder daar be
wust mee bezig te zijn en het ophalen van die op
geslagen informatie wanneer men het nodig heeft. 
Terwij 1 men de vorige· zinnen kort samenvattend aan 
het opschrijven is, moet men tegelijkertijd weer 
luisteren naar de volgende zinnen, die kunnen "op 
slaan" en overzien om ze straks op hun beurt ook 
weer samen te vatten. Alweer: komplete hersen
gymnastiek. Maar ook erg vermoeiend. Een notulist 
moet aan twee dingen tegelijk kunnen denken. 
Ti.ûeede eigenschap: zeer goed analytisch kunnen luis
teren. Hij dient hoofd- en bijzaken te kunnen onder
scheiden. 
Derde eigenschap: welwillend en ontdekkend luisteren. 
Het kunnen achterhalen van de bedoeling van de spre
ker, ook bij gebrek aan uitdrukkingsvaardigheid of 
versprekingen. 
Vierde eigenschap: zich snel en kernachtig schrif
telijk uit kunnen drukken. 
Vijfde eigenschap: kennis hebben van de struktuur 
van de verschillende vergadertypen. 
Zesde eigenschap: kennis hebben van verschillende 
registratiemethodieken tijdens de vergadering. 
Zevende eigenschap: kennis hebben van verschillende 
uitwerkmethodieken nà de vergadering. 
Achtste eigenschap:kennis hebben van alle aspekten 
van schriftelijk rapporteren. 
Negende eigenschap: snel schrijven, eventueel steno
grafie. 
Tiende eigenschap: goed inlevingsvermogen in dele
zer. 
EZfde eigenschap: het vakjargon verstaan . 
TLûaaZfde eigenschap: een grote flexibiliteit om zich 
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aan te passen aan verschillende eisenpaketten en 
aan verschillende voorzitters. 
J?eahten van dé notûU.st • . 

Het assepoestersprookje toont het 
stiefkind als een zielig geval. 
Het eordt achtergesteld ten op
zichte van andere kinderen. Het 
heeft geen "rechten". Tegelijker
tijd wordt er van het stiefkind 
méér geëist dan van de anderen. 
Notuleren blijkt zo'n stiefkind 
te zijn binnen de informatiever
werking. Iedereen mag kritiek 
hebben op de notulen, maar de 
notulist-assespoester heeft geen 
rechten. Althans niet in de ogen van de eisenstellers. 
Plichten impliceren rechten! En het rekening houden 
met die rechten komt alleen maar de kwaliteit van de 
vaak zo belangrijke notulen ten goede. Deze rechten 
van de notulist kunnen worden gerangschikt in drie 
groepen: 
A vóór de vePgadering: 

1 vaststelling van wat er van de notulist verwacht 
wordt 

2 tijdige ontvangst van alle achtergrondinformatie. 
B tijd.ene d.e vergadering: 

duidelijke formulering van 
de doelstelling bij elk 
agendapunt 

2 ontvangst van alles wat de 
deelnemers zwart op wit 
krijgen 

3 ordelijk verloop van het 
vergaderproces 

4 duidelijke formulering 
door de deelnemers van hun 
méning 
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S na elk agendapunt: samenvatting en konklusie door 
de voorzitter 

6 na elk agendapunt: de vraag van de voorzitter aan 
de notulist: heeft U nog vragen? 

7 besluitvaardigheid gedurende de hele vergadering 
8 geluidsversterking van zwakke stemmen 
9 de beste plaats, dus náást de voorzitter 

JO begrip en geduld van voorzitter en deelnemers 
IJ na elke 55 minuten telkens minimaal 5 minuten 

stoppen 
12 aflossing bij langdurige vergaderingen. 
C ná de vepgadering: 
1 voldoende uitwerktijd: minimaal 1:3 verhouding 
2 gelegenheid om de aantekeningen ongestoord uit 

te werken 
3 bereidheid bij deelnemers om informatie achter

af te geven 
4 opgave van wie wel c.q. niet een afschrift moe-

ten hebben 
5 weten wanneer de notulen beschikbaar moeten zijn. 

Op deze dingen heeft de notulist recht. Niemand 
is gediend met de huidige stiefkind-situatie van 
de dikwijls rechteloze notulist. 

Notuleren is eigenlijk een apart . fift"1 
vak. Slechts zelden is het een · ,; 1 

full-time job. Meestal krijgen ~-< ,--,,J 
mensen de notuleertaak zomaar '~ 
toegeschoven. Ach, iemand moet 
't toch doen. Maar die taak 
omvat een groot aantal moeilijke 
kanten, Het nodige begrip vragen 
voor de noden, behoeften. ver
langens en rechten van de notu
list en tevens het op gang 
brengen van de kommunikatie tussen opdrachtgever (voor
zitter) en notulist, dat is het doel van deze bijdrage. 

A.van Nieuwpoort. 

Bron: Intermediair. 
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GEAUTO"AllSEEROE TEKSTYERWERklHG 
ot 

HOE kUHT U EEN DRUK BEZETTE SECRETARESSE HELPEH? 

1. 0 1 NLE ID lHG 

S•cr•tor•ss•s in ••n w•t•nschoppelijke oftg•ving, 
zoots h•t F~s,sch loborotoriuft, h•bb•n ••n zwor• 
took~ die voor ••n deet bestAot uit het op 
schrift zetten von de resultAt•n von 
veten•choppelijke orb•ïd. Hie~in wordt ••n ruiMe 
ploots gereserv••rd voor verwijzingen noor de 
reeds vostgelegd• h•ldendAd•n van collegae uit de 
geheh wereld (de zgn. llt•rotuurref'erentles). 
Er Zijn zelfs secretoresses die ftet het verzorgen 
von literatuurlijsten een (on)oordige dogtook 
hebben. 

RAET laat u zien dat computergebruik erg eenvoudig is. 
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0~ soe\o.as te br•ngen in ftensonvaardi9e 
nrbeidso111standigh•d•n ro•p•n wij in onz• dec•nnia 
de all••doener, ons wond•rkind de CONPUTER, t• 
hulp . Sto,i als hij is, is hij ten alle tijden 
ber•id de fteest do""• w•rkzaaMhed•n eindeloos t• 
herhale~ zonder te protesteren, zoals 
bijvoorbeeld het weer eens in zijn geheel 
overtypen vGn een aanstaand proefschrift, waarin 
'sl•chts een paar regels ' zijn veranderd. 
Ook h•t bijhouden vo.n literatuurlijsten kan veel 
si~peter: nuteursna~en, tijdschriftcodes en 
boektitels worden via een vraag- en 
antwoordspelletje Ingevoerd, waarna «rr 
cutoRatisch Glfcbetische ord•nlng of k5-ordening 
plaatsvindt. Het toevoegen van gehei~ coRRentaar 
dat alleen voor de eigenaar van het bestand 
toego.nkel ijk iS> is een ftogtlijk extr1 voordeel, 
zoals bijvoorbeeld ook de faciliteit c~ 
'~leutet i nfor"atie' p•r public~tie "•• te geven, 
wanrop later gesorteerd kan worden . 

2.0 TEKSTVERWERICIHC. 

De fteeste co~puters hebben fnci\ iteiten o" tek~t 
te verwerken . Hieronder wordt ver~tnnn het 
invoeren van n i euwe teksten, het "odificeren van 
bestQande t•kste~. het co"biner•n vnn bestaQnQe 
t1rksten, het in delen opsplitsen vnr, bestaande 
t&ksten etc . Op de POP11170 co"puter is een 

~1r-
;...,--,.~ 

1. Zoals de bedrijfsleiding het zich 2. Zoals de projectleider het uit-
had voorgesteld; werkte; 
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dergelijke f~ciliteit ook Qanvezig, die in de 
wandel "••stal wordt aan9edu1d "•t het begrip 
EDITOR. Deze EDITOR is in principe b•doeld voor 
het invoeren en verbeteren van teksten van 
coAputerprograftRa's. 
Het is echter aan de co"putergebruik•r OR de 
tekst zodanig te structureren dat het voldo•t aan 
de eisen die door de coRputer aan een 
prograRAatekst vorden gesteld. D• EDITOR is zich 
niet hiervan bevust en kan dus In principe voor 
iedere tekstvorR gebruikt worden. Voorbeelden 
daarvan ziJn teksten van rapporten, tabellen etc. 
Het probleeR Ret tekst•n die bedoeld ZiJn OR 

ge lezen te worden door Rense 11 J ke 111ezens, is dat 
de structuur (het FOR"AT) per rapport en per 
gebruiker anders is. 
0ft hierin te voorzien kan de tekst worden 
doorspekt ~•t speciale co""AHDO'S, die de 
structurering van de tekst bJJ 111eergave op een 
afdrukapparaat beïnvloeden. Het Is blJvoorbeeld 
RogeliJk de kad,•ring van een tobel te 
sp•c1r1c•r•n• waarno de t6b•lgegevens kunn e n 
worden ingevoerd zonder op tobuloties •.d. te 
letten. Lop•nde tekst (leestekst> wordt 
autoftatisch voorzien van extra spoties o" het 
rechter koder een strok oanzien te geven. OR het 
populoir te zeggen: "•n kan zonder ergens ov•r 
na te denken doortypen en de coRputer zorgt er 
wel voor dat alles netJes gekodreerd wordt en In 
pogina's wordt opgede•ldS er worden 

3. Zoals de systeemontwikkelaars 
het ontwierpen; 

,........__~ 
4. Zoals de programmeurs het 

vertaalden; 
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paginaftUftfter• toegek•nd •n ft•t 
handgr••P wordt autoAatlsch• 

1en eenvoudig• 
parograf'er1n9 

;s op d•z• ber•ikt . De tekst van dit artikel 
~iJz• aangeftaakt . 
De coftputtr kan uiteraard niet controleren op 
spel- en taalfouten# aangezien hlJ de Nederlandse 
taal niet kent <trouwens ook de Engelse niet). 
Eenftaal inget~pt• tekst wordt door de coRputer 
bewaard •n kan op leder willekeurig ftOftent worden 
afgedrukt op een REGELORUkkER ot op de etgen 
typeftachint, waarna de tekst gecorrigeerd kan 
worden voor fouten# d11 er biJ het typewerk zijn 
ingeslopen . Hiervoor ftoet dan weer de EDITOR 
worden gebruikt, waorbiJ nog slechts de foutieve 
tekst behoeft te worden vtrfteld soften Att de 
correctie erop . 
D• coRputer kent wel hoofd- en kleine letters, 
Roar <nog) niet het griek•• alfob•t. Dit is 
lastig biJ forftules e . d . J echter het prograft~a 
geeft de fto9eliJkheid ruiRte in de tekst te 
r•servtrtn, woor d•z• afwiJk•nde notaties in een 
loter stodiuft alsnog ~•teen norftole t~peRachin• 
kunnen worden ingevoerd . 

WANNEER dit te CJ•bruiken?? 
Het lijkt Rij nuttig gebruik te ~•ken van deze 
"og•liJkheid bij de productie van rapporten •n 
wetenschapp•liJke artikelen~ die relat i •f' we1n19 
forftules bevatten . De g•bruik•r ho•ft nu zijn 
tekst slechts etnftaal in t• typen en kon 

5. Zoals het gemstalleerd werd; 
:...-----,.~ 

6. Wat de consument had• ge• 
· .vraagd, 
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z•lfstondig correctie• uitvoeren, die ve•l 
sn•ller veer beschikbaar zlJn. 
D• secr•tor••••• krlJ9en don uit•lndeliJk e•n 
ordentelijk stuk papier voor zich voor niet vlJf 
doorhalingen 9eRengd Ret de ochtendkoffie de 
boventoon voeren . 
Het is zelfs Ro9•l1Jk een speciol• typeRochine 
R•t frooie weergove oen te schoften, die 
rechtstr•eks op d• coRput•r kon vord•n 
oongesloten zodot het niet Reer nodig zal ZiJn de 
laatst• vers1• tn zlJn geheel R•t de hond ov•r te 
typen op ••n twpeRochine Ret e•n l•ttertyp• dot 
voor official• publicoties gebruikeliJk is. 

3 . 0 LITERATUURLIJSTEN 

LiteratuurllJst•n ziJn kolORR•n Rat naRen van 
auteurs, tiJdschritt- of boektitels, Joor von 
verschijnen etc. Het voordeel von 
literatuurliJsten bov•n de teksten, bedoeld In 
2.0, is de toReliJk g•liJk• structuur ervon in 
publicoti•s von u;te•nlopend• ooerd. In zo'n 
gevol is h•t naReliJk RogellJk te voorzien In een 
speciaal aangepast coRputerprogroRRO, waordoor 
Rtn in stoot is gegev•n• van referenties zonder ~••r in t• tvp•n, waarna het c0Rputerpro9roRRO 
outoRatisch d• structur•r1n9 v•rzorgt . 
De aft•lopen Roand is ••n dergeliJk pro9raR~o 
gtreedgekoR•n dat draait op de PDPll/70. Het 
ge•ft de volg•nde racilit•iten: 
A> er vindt QUtORatisch• olfobet1sch• ordening 
ploots: 
8) t1Jdschrlftt1tels word•n in 3-letterige code 
Ingevoerd, zodot nl•t telkens veer de titels in 
hun g•h••l b•ho•v•n te worden ingetyptl 
C> ref•rentles kunnen van CORRentoor worden 
voorzl•n, dQt alleen door de •it•naor von het 
b•stand op zijn verzoek kan worden af9edrukts 
0) er wordt gebruikt geftaokt von hoofdletters en 
kle,ne lett•rs; 
E> p•r ref•r•ntie kunnen tot ftQXIRool 63 sleut•l • 



De voord•l•n 
r•~•rentieliJsten zijn 
A> het besto.nd is voor 
literatuurreferenties 
producerenJ 

1 Q.Q 

vo.n ge-o.ut0Ro.t1seerde 
de volgende, 
iedere•n toegenkellJk OR 

voor eigen gebruik te 

8) wlJzigingen kunnen op eenvoudige 
'1 nt•r•ct let> worden 60.ngebro.chtJ 

Wijze 

C) biJ o.o.nuezigheid vo.n een typefto.chine ftet fro.o.i 
lettertype (zie ook lo.atst• o.lineo. vo.n 2.0) 
kunnen afdrukken worden geRo.akt voor direct 
gebruik In publico.t1esJ 
0) Afdruk per onde~w•rp-rubrl•k is ftOQeliJk door 
het sleutelftechanlsfte. 

In het geval vo.n het hier beschreven systeeR ziJn 
sleutels codes, die bestaan uit twee letters en 
een geto.1<32168. Wanneer Ren o.o.n een (groot) 
o.antal publico.ties een of Reer sleutels Ree9eeft, 
ko.n door ftiddel vo.n een eenvoudig coRRondo een 
o.fdruk verkregen worden vo.n o.1\e publicaties, dl• 
een bepo.eld• code hebben. zo~n code kan bv ziJn 
Si28 voor publicaties die betrekking hebben op 
otooR- of kernfysisch• ftetingen o.o.n dit Isotoop. 
Ieder• sleutel kan worden voorzien van een 
'subsl•ut•l', woarop nog ••n verdere ••l•ctl• kon 
plaatsvind•n. Hlerftee ko.ro.kteriseert R•n 
biJvoorb1•ld de oo.rd van d• R•tJngen di• h••ft 
ploo.tsg•v ind•n. 

4.0 HOE •n WAAR? 

0ft von d•ze focillt•iten gebruik te fto.k•n ftoet 
ften de hond weten te leggen op •en terRlnal, die 
verbonden is <of kan worden) Ret het PDP11/70 
subcentral• coftputersyst••" van h•t fysisch 
taboratorluft. YJ•r t•rRinals staan perfto.nent 
opg•ste ld in het R. v.d. Graaff• hborotor i u.-. In 
het hoofdgebouv wordt in de loop van 1978 op de 
••rste etage •en ttrRino.lkafter ingericht, waar 
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..Lel nou even roed op . .Je Il.ebi bier vijf ukrekenmachlentjn war 
Je. Als Ik er &wee wegneem. boeveel bea Je e"·!'-D overr 

ttn ••ntel t•rAinels worden opg••t•ld voor 
gtAtngd b•driJf <ACCU •n PDPtl/70). 
Oraorbor• opporatuur Is In bru1kl••n verkriJgbaor 
biJ ons <b•I •ven 1498 en vreo9 neer 
PJR lng•n•o•rtn) of blJ de ACCU-bollt. 

Wilt U details of wilt U gtlfJk oen het utrk? 
Gttn nood, btl 1498 tn vroog noor onderg•t•k•ndt, 

WARMTETOEVOER 

De hoofden van de daarbij betrok
ken diensten delen ons mee, dat de 
warmtevoorziening onderbroken zal 
worden in de periode 30 juni t/m 
26 juli 1978. 

U moet dit niet al te letterlijk 
opnemen: het gaat slechts om de 
door die diensten zelf te leveren 
warmte, de zon blijft schijnen! 
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Op herluJ.O.Zd verzoek: De Naahtwaaht of 
De Compagnie van kapitein Frana Banning Coaq a.s. 
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VAKANTIE? EEN BOEK! 

Het is er hdaas lange tijd niet van gekomen, in Fylakra 
aandacht te schenken aan allerlei boeken, die met de 
fysika te maken hebben en daarbij in een ontspannen 
sfeer gelezen kunnen worden. Daarom nu verslag van een 
keuze uit wat er het laatste jaar onder onze ogen kwam. 
Let wel: verslag, geen recensie. U ziet maar wat u er 
mee doet. Misschien zoekt u vakantielektuur. Of u komt 
in Groot-Brittanje, dan moet u toch zeker wat Engelse 
boeken mee terug nemen, uw beste investering. 

Allereerst enkele biografieën. R.W.Clark schreef Edison~ 
The man who made t he future (Macdonald and Jane's, 1977) 
over de 'universal lamplighter' aan wie ook de huidige 
hi-fi zoveel te danken heeft. 
Van dezelfde schrijver is Einstein~ t he Life and Times 
(Crowell, 1971), 700 bladzijden levendig geschreven in
formatie. Einstein is trouwens, net als Galilei, een 
dankbaar onderwerp voor biografen. Albert Einstein in 
Bern (Haupt, 1974) van Max FlÜckiger geeft de liefhebbers 
aanvullend materiaal in het Duits. Wist u overigens, dat 
Einstein daar niet alleen employé is geweest van het 
patent-bureau maar er ook als klant een patent op de 
aandrijving van een koelmachine genomen heeft? Ik weet 
niet of het ergens toe geleid heeft. 

EIDQEN. AIIT POR · QIISTl&BB IJQENTU)( 

P.A. TENTSCHRIFT 
\",,,.;ft'.,nt.licht ~m lG. Auguat 1930 

Gesuch eingcreicht: 21. Dt-zt mber 1~!8, 19 l!hr. - Patent eingetragen: 31. Kai 1930. 
1Prioriläten: Deut!t:hlund, 27. l>ezemb,r 19i7 und 3. °"91nber 19!8.) 

HAUPTPATENT 

Prof. Dt-. Albert EINSTEIN, Berlio, nnd Dr. Leo SZILARD, 
Berlin-Wilwersdorf (Deutachland). 
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C.Reid beschrijft het leven van de wiskundige Richard 
Courant in Courant in Göttingen and New York (Springer, 
1976), een doorzetter maar niet altijd een gemakkelijk 
mens. Autobiografisch is In at the Beginnings: A Physi
cist's Life van Philip M.Morse (MIT Press, 1977). 

Een bewogen tijdperk wordt door S.A.Blumberg en G.Owens 
beschreven in F:nergy and Conflict: the Life and Times 
of Edwaz,d Teller (Putnam, 1976), de Hongaarse fysicus, 

~~~, 
( ~-~ 

----

• 1':1•eryont al wme time wilt havt swutl,S: a bucket of water 
,111er llteir Mad.' 

Butter side up! 
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die verzeild raakte in de problematiek van de waterstof
bom. Een kernfysicus,die al veel eerder politiek ge
engageerd raakte, was Fr>&léria JoZiot--curie wiens bio
grafie door M,Goldsmith ook in 1976 verscheen (Lawrence 
and Wishart). 

Deze zelfde auteur schreef samen met E.Shaw een kleurrijk 
zeer uitvoerig geïllustreerd boek over de nieuwe ver
sneller van CERN in Genève. 'EuPope's Giant Aaaeierator 
(Taylor and Francis, 1977), het 400 GeV Super Proton 
Synchrotron. Overigens: waar moet het heen met de super
latieven? Tien jaar geleden beschreef de journalist R. 
Jungk het 28 GeV Proton Synchrotron van CERN onder de 
titel The Big Machine. 

Terug naar aardse Q 
snelheden: onder de 
aardige titel Many ~ ~ ~ ,. 
happy returns :!! ~ 
~~~~~~:e!dR~::kj:n o ~ .,~ ~ 
over de boemerang ~ '-"" ~ 
(Viking Press, 1977 
en maar$ 4.95), 
Zoals u weet hebben wij daarover onze eigen expert: 
F.Hess, die er in 1973 in Groningen op promoveerde. 
U kunt u ook abonneren op de Journal of the Society for 
the Promotion and Avoidance of Boomerangs. 

µ ~ ~ Running" WaZking and 
. Jumping (Wykeham 

· Science Series, 1977) 
van Anne Dagg gaat over 

B _de saienae of loco-

~ ~ ~ ~~!!;~~tz:Îijf!en!~!-
~ ~ ~ onbesproken. 

We blijven nog even bij het onderwerp beweging: Arthur 
Ord-Hume schreef de geschiedenis van een waanidee, 
Perpetuai Motion (St Martin's Press, 1977). Wielen, 
slingers, stoom, electro-magnetische systemen, capil
laire werking, u vindt ze er allemaal in vermeld, Mocht 
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iemand u als fysicus benaderen met 
een voorstel voor een perpetuum 
mobile, dat niet in dit boek ont
zenuwd wordt, dan moet uzelf weten 
wat u doet, de Académie Fran,aise 
weigert, nog enig voorstel in ont
vangst te nemen. 

Wie geboeid kan raken door de 
prachtige structuren, die de natuur 
ons kan voortoveren, kan zijn hart 
ophalen in PattePns in Nature van 

Peter Stevens (nu bij Penguin Books, 1976). 
Symmetrieën; veel-vlakken, wer
velingen, zeepbellen, kristal~ 
len, zebra's, vlinders en nog 
veel meer komt aan de orde, 
toegelicht met bijna 200 zwart
wit-foto's. Voor i 3.00 ook 
nog een koopje. 

Niet meer dan een aardigheidje is Shadow Science van 
R.Gardner en D.Webster (Doubleday, 1976). 

Science in Fbaua is een bundel 
van 17 nummers wetenschapsjourna
listiek door John Lenihan met kos
telijke tekeningen door John Fle-

□

[ 
ming (Blackie, 1975, i I ,25). 
Windmolens, penicilline, afluister-
systemen, rekenkunde zijn enkele 

- [ voorbeelden. 
In ButteP side up! Or' the delights 
of saience (John Murray, 1976) 

f:: houdt M.Pyke een lange causerie, 
waarin en passant allerlei stukjes 

natuurwetenschap uit het dagelijkse leven aan de orde 
komen waaronder de rits-sluiting, optische illusies, 
de koolzuurbellen in het bier, traagheidskrachten en 
draaiende systemen, tollen, kompassen en boemerangs. 
180 pagina's, keurig gebonden, nog geen i 4.00, de 
cartoons zij~ in die prijs begrepen. 
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' • •. u{lhm1.1:li l1t lüoks Î11l/J his glass he makes 
1wtlii11g 1!f what he sees.' 

Serieuzer is A taste of Scienae (Technomic, 1975) waar
in R.Tykodi 18 opstellen e.d. gebundeld heeft van fysici, 
die werkelijk iets te zeggen hadden zoals Born, Einstein, 
Feynman. 

Tenslotte nog twee boeken, die zich bezighouden met de 
"sociologie" van de wetenschappers. Harriet Zuckerman 
(als vrouw zou ik met zoiets naamsverandering aanvragen), 
een sociologe, schreef Scientifia ELite (The Free Press, 
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1977) waarin zij de sociologie van een groep weten
schappers beschrijft, in dit geval Nobel-prijswinnaars 
uit de U.S.A. Zij doet dat mede aan de hand van inter
views, zowel vóór als na het behalen van de prijs af
genomen. 

Het tweede boek is The Physicists van D.J.Kevles (Knopf, 
1978), waarin de geschiedenis beschreven wordt van deze 
groep in het moderne Amerika, in het bijzonder de gene
ra~ie na 1918. Het boek beschrijft de ups en downs in 
dit wereldje aan de hand van de belevenissen van indi
viduen en van instellingen zoals de universiteiten, de 
regering, de industrie. De relatie fysika- maatschappij 
speelt uiteraard een ·grote rol in deze beschrijving. 

Waarde lezer, ik ben pas halverwege mijn stapel, maar 
uw g~duld raakt op, Een volgende keer de rest voor uw 
Sinterklaas-lijstje 1978. 

g.j.hooyman 

Juni 19?8: Barend heeft zijn eerste jaar er op zitten! 
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SUBFACULTEITSRMD 

U zult zich herinneren, dat enige tijd geleden Marion 
Nieuwstadt voor Fylakra - voor u - het verslag van een 
raadsvergadering geschreven heeft. Het was voor een 
ieder duidelijk dat zij daarmee de aandacht van de he
le Subfaculteit op zich vestigde. De gevolgen zijn niet 
uitgebleven. Marion is nu vaste notuliste van de raads
vergaderingen en volgt daarmee Marjos op. Wees welkom 
en veel succes. 

De 52ste vergadering is redelijk goed bezet, ondanks 
het feit dat enkele raadsleden belangrijker dingen te 
doen hebben. Ziek zijn, tentamen doen, vakantie houden. 

Behalve een subfaculteitsraad is er ook een faculteits
raad, waarin ook voor onze subfaculteit enkele afge
vaardigden zitting hebben. Tot zover lijkt alles in 
orde, maar niet als men ziet wie onze afgevaardigden 
zijn. Deze moeten nl. lid zijn van de subfaculteits
raad. Dit zijn zij niet. Wat doen we hieraan? Niets. 
De faculteitsraad is niet erg reglementgevoelig en 
vindt het wel goed. Laten wij het dus ook maar goed 
vinden. 

Een hoogleraar van onze subfaculteit zou eventueel 
naar een conferentie in Zuid Afrika kunnen gaan. Het 
comité Zuid Afrika - zich bewust van haar taak - rea
geert hier fel op en stuurt een brief met bijlagen naar 
de subfaculteit. Eén van de raadsleden probeert hier
op op zeer korte termijn een gesprek met de mogelijke 
conferentieganger te hebben. Er heeft een gesprek 
plaats van korte duur en het raadslid brengt hierover 
uitgebreid verslag in de raad. De raad weet niet goed 
wat zij hiermee aan moet. De Nederlandse regering heeft 
inderdaad alle culturele kontakten met Zuid Afrika op
geschort en via een omweg overheidsgelden voor kontak
ten beschikbaar stellen zou onjuist zijn. Maar als de 
reis doorgaat wie betaalt die dan en als de reis door
gaat is dat dan tijdens werktijd en gaat de reis eigen
lijk wel door? Waarschijnlijk is er geen haar op het 
hoofd van de hoogleraar die eraan denkt te gaan, 
Toch moeten dit soort zaken eens aan de orde komen. 
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Er zijn veel landen op de wereld waar we bezwaren tegen 
hebben en die toch conferenties organiseren en mensen 
uitnodigen, De raad besluit eerst niet en toen weer wel 
deze problematiek in zijn algemeenheid op de volgende 
vergadering aan de orde te stellen, U hoort er nog wel 
van. 

Het aktief en passief kiesrecht voor FOM-mensen komt 
aan de orde. Ik zei u al dat Juridische Zaken dit zou 
uitzoeken, Nu, dat heeft ze gedaan, de zaak is niet 
moeilijk, Er is een brief geschreven naar de U-raad en 
zo ·zal de kwestie via de juiste kanalen doorsukkelen 
naar het ministerie. Men verwacht dat de kwestie rond 
is bij de verkiezingen van 1980. 

In de raad zijn vertegenwoordigers van diverse groe
peringen. Er zijn hiertoe ook kiesdistrikten ingesteld, 
De reglementencomnissie heeft een voorstel om in deze 
distrikten wat wijzigingen aan te gaan brengen. Het 
niet-wetenschappelijk personeel - N.W.P, - heeft recht 
op 5 zetels, maar bezet er slechts 4. Het administra
tief personeel - A.P. - stuurt geen afgevaardigde en is 
dus niet vertegenwoordigd in de raad. Het voorstel is 
nu dat deze een kiesdistrikt gaan vormen samen met het 
technisch personeel, zodat de vertegenwoordiger hiervan 
ook gekozen wordt door het A.P. en deze ook vertegen
woordigt . Alles lijkt dan in orde ook al is de belas
ting voor deze vertegenwoordiger wat zwaar wellicht. 
De discussie breekt los, er worden - in kleuren -
staatjes op het bord gemaakt die ik u zal besparen. 
N.W. P. wil helemaal niet van officieel 5 en praktisch 
4 naar officieel 4, maar integendeel, naar officieel 
6 vertegenwoordigers. Het A.P . is van plan volgende 
keer wel een afgevaardigde te sturen, zo gaat het ge
rucht. Men wil echter ook het aantal raadsleden terug
brengen van 27 naar 23, omdat een kleinere raad han
teerbaarder zou zijn. Het W. P. is ook onderbezet; er 
loopt een gentlemans agreement met 'grondslagen': deze 
zullen geen vertegenwoordiger sturen. Kan met A.P. geen 
gentlewomans agreement worden afgesloten? De zaak wordt 
wat verward en dit verslag dus ook en men besluit de 
zaak maar te laten zoals hij is, ook een raad met 27 
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leden kan wel hanteerbaar zijn. 

We hebben moeite met personeelsbezetting, dat zal u be~ 
kend zijn. Marjos ging weg, de vakature mocht opnieuw 
bezet worden, Het hiaat wordt echter intern opgevuld 
door Marion. Maar nu is er een gat bij de administratie 
van het hoofdvak praktikum. Mag die vakature nu vervuld 
worden? Het zou eerlijk zijn van wel, dit soort interne 
verschuivingen mag je niet afstraffen. De raad besluit 
sportief te zijn en geeft zijn fiat aan een herbezetting. 

Vakgroepen moeten tegenwoordig verantwoording aan de 
subfaculteit afleggen, De Wet. cie. moet dit beoordelen. 
Dit is een zeer moeilijk werk, hoe kan men elkaars werk 
beoordelen, welke criteria hanteert men? Men beoordeelt 
een vakgroep via een ingang -publikaties en dissertaties
maar ook b.v. de kwaliteit van het onderwijs zou in de 
beoordeling opgenomen kunnen worden, Hoe de 'cijfers' 
voor de vakgroepen worden vastgesteld brengt de Wet.cie 
niet naar buiten, anders zou men eenvoudig daarop kunnen 
gaan inspelen. 
Enfin het rapport van de Wet.cie is er en wordt in de 
raad besproken. De W.C. heeft het zeker zwaar gehad. 
Er zijn bij ons echt geen puur slechte onderzoeken, al
les staat op een redelijk niveau, Daartussen schipperen 
en beoordelen is haast ondoenlijk. Enkele vakgroepen 
komen er toch wat minder van af, dit ligt echter aan de 
wijze van beoordelen. Vakgroepen hebben hun ups en downs 
en soUDnige onderzoekingen hebben een lange aanlooptijd 
nodig voordat daar resultaten uit komen. Het zou beter 
zijn de beoordeling over een langere termijn te bekijken 
dan een jaar. 
De financiële aspekten komen deze vergadering niet aan 
de orde, die staan voor de volgende vergadering op de 
agenda. U hoort nog van mij. 

Hierna komt het besloten gedeelte van de vergadering 
en de publieke tribune wordt ontruimd, Aangezien daar 
alleen uw verslaggever zit en deze erg willig is geeft 
dit niet veel moeilijkheden, 

Tot de volgende keer, 
Piet de Wit. 
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VERMISSINGEN 

Indien u in de laatste Fylakra de artikeltjes over de 
toegang in de gebouwen en het projekteren in de kolle
gezalen hebt gelezen, zal het u niet vreemd vallen, 
wanneer aan u wordt gevraagd de aan uw zorgen toever
trouwde apparaten of instrumenten te registreren, zou 
dit nog niet gedaan hebt. 

De daarbij belangrijke gegevens die genoteerd dienen te 
worden zijn onder meer de fabrieksmerken, namen en adres
sen .van de direkte leveranciers, serie- en apparaatnum
mers en uiterlijke kenmerken - zoals beschadigingen en 
afwijkingen van het geleverde, Deze gegevens steunen 
het opsporingswerk, Verder wordt u verzocht goed na te 
gaan of een artikel 'echt weg' is. Is dat helaas zo, 
bel onmiddellijk de bewaking (toestel 1300 is in prin
cipe altijd bezet) en licht ook het hoofd inwendige 
dienst in (oproep 574 via toestel 91), voor de politie
aangifte. 

J,H, Jasperse 
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De bezem door het bankbJezen bij Trans I 

Sahoon, 

Het OMI doet aiies voor u, zeifs dit 
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STEUNFONDS FYSICA UTRECHT 

Het 11Steunfonds Smit", gevormd uit gelden die werden 
bijeengebracht ter gelegenheid van het afscheid van 
prof.dr. J.A. Smit, is van naam veranderd. 
Het heet thans Steunfonds Fysica Utrecht. Oorzaak: 
de (ongeveer even grote) bijdrage van prof.dr. J.B. 
Thomas, die gelden, hem door zijn vrienden, collegae 
en (oud-)leerlingen bij zijn afscheid toebedacht, aan 
het Steunfonds Smit schonk. Een wat minder "persoon
lijke" naam leek het bestuur van het fonds toen 
gewenst. 
Adviseur Smit was vóór de naamsverandering; adviseur 
Thomas, bescheiden als itJDDer, was tegen; het bestuur 
was, zoals gezegd,'voor. 

Der statuten getrouwe geeft de directeur, beheerder van 
het fonds, tweemaal per jaar inzicht in de stand van 
zaken; de eerste maal omstreeks het midden van het 
jaar, de tweede maal bij gelegenheid van zijn nieuw
jaarspraatje. 

Welaan dan! het fonds beliep medio mei 1978 / 7.567,44, 
inclusief de rente van/ 41,06. 
Een stevig bedrag dus, dat - zo willen de statuten 
van het fonds het - bedoeld is als "tegemoetkoming, te 
verlenen in niet-subsidiabele uitgaven ten behoeve van 
aktiviteiten van leden van de Utrechtse universitaire 
gemeenschap in het kader van de studie der fysica". 
(Met niet-subsidiabel wordt bedoeld dat noch de 
universiteit of haar onderdelen, noch instellingen als 
het Universiteitsfonds, het zich tot taak rekenen een 
bepaalde activiteit met geld te steunen). 

Een eerste geval van assistentie deed zich voor: 
aan de heer W.G.J. Langeveld werd een bedrag van 
f 700,-- uitgekeerd. Dat maakt het hem mogelijk een 
door de CERN in Nederland georganiseerde "zomer-school" 
te volgen, hetgeen in het kader van zijn studie hoogst 
nuttig is. 

U zult vragen: subsidieert b.v. het U.U.F. dit niet? 
Neen, is het antwoord, omdat de summer-school in Neder
land wordt gehouden. 
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Vandaar dat het Steunfonds besloot hem de helpende 
hand te reiken. 

Mocht u willen contribueren, doe dat dan! 
Het gironwmner is 3763366, de postgironaam (nog) 
Steunfonds Smit, adres: Hoenderkopershoek 12 
te Bunnik. 

dr. W. Valk. 

Dit fraaie vruchtlxla.rheide
beeldje uit Tanzania is ge
plaatst in de hal van Tran
sitoriwn I . 
Het is verkregen in het ka
der van een inzameling 
onder studenten en staf 
voor een ond.erwijsprojekt 
in de vluchtelingenkampen 
van de Zuid-Afrikaanse 
bevrijdingsbeweging ANC. 
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Geachte dief, 

Ik ben blij dat je FYLAK.RA ook leest, dit blijkens 
de reaktie die ik van je bemerkte door dat je de 
gebruikersaanwijzing van de reeds eerder ontvreemde 
videorecorder bent komen ophalen (zie Fylakra nr. 3 
blz. 73). 
Ik vind het alleen niet leuk dat je meteen maar weer 
een videocamera meegenomen hebt. 
Dezecamerapast n.l. niet op je videorecorder, tenzij 
je wat van elektronica afweet dan kun je hem nog 
wel ombouwen. Ik vind dat je nu een mooie komplete 
set bij elkaar hebt, zodat ik er op reken dat je 
géén bezoek meer aán onze lokaliteiten zult brengen. 
Volgens mij moet je wel erg met je geweten in de 
knoop zitten, mocht het niet meer uit te houden zijn, 
zet dan al onze apparatuur weer op mijn kamer terug 
zodat je met een gerust geweten van je verdere leven 
kunt genieten. Ik verwacht binnenkort als troost 
wel een fles goedewijn op mijn bureau te vinden 
want tussen haakjes (ik begin nu wel langzaam aan 
erg kwaad te worden). 

Met vriendelijke groeten, 

Huub Wouterse 
Kamer 051 
K.V.S. -gebouw 
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"Bunsen, I must teil you how excellent your study of chemical 
11pectroscopy is, as is your pioneer work in photochemistry- hut 
what really impresses me is that cute little hurner you've come 

up with." 

Zie Fylakra van deaember 1977 
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Kiak-off 

Waarom hem die kick nou niet gegund? 
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FYLAKON VOETBALTOERNOOI 1978 

Onder redelijke weersomstandigheden werd op 24 mei het 
jaarlijkse Fylakon-voetbaltoernooi gespeeld. Evenals 
voorgaande jaren werd het weer een sportieve middag, 
die dit jaar van start ging met de officiële aftrap 
door Drs. van der Vegt. 

Er werd gespeeld in twee pools met de volgende eindstand: 
Pool A: 1. Didaktiek 2. Werkplaats 3. Kernfysica (KS). 
Pool B: 1. Vaste stof 2. Exp.Fys.-college 3. Technische 

natuurkunde. 

Daarna werd er gespeeld om de ereplaatsen. 
Om de Se en 6e plaats: Techn.Nat. - Kernfysica 2 - t. 
Om de 3e en 4e plaats: Exp.Fys.college-Werkplaats O - 1. 
En tenslotte de finale: Didaktiek-Vaste stof 3 - 1. 

In dit voortoernooi van de wereldkampioenschappen vielen 
vooral de oogstrelende en soms onnavolgbare demonstra
ties van de college-assistenten op. De als steeds aan
wezige Hans de Bouter (EHBO) hoefde gelukkig geen ern
stige kwetsuren te behandelen. Bedankt, Hans! 

Einduitslag: 1. Didaktiek (10 voor, 1 tegen) 
2. Vaste Stof 
3. Werkplaats 
4. Exp. Fysica - college 
5. Techn. Natuurkunde 
6. Kernfysica (KS). 

De te prijs werd uitgereikt door Prof. Levine aan Pièt 
Lijnse c.s. Wij van onze kant danken het bestuur van 
Fyl'akon voor deze middag. Harrie Roeters 
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JOSEPH LOUIS GAY-LUSSAC 

Geboren in 1778 (St.Léonard), in woelige tijden van re
volutie en oorlogen opgegroeid, uitstekend student aan 
de ecole Polytechnique, door Berthollet in 1800 gekozen 
als assistent en niet lang daarna hoogleraar in de 
schei-en natuurkunde te Parijs. 
In 1804 maakte hij twee ballontochten op grote hoogte 
om er fysische metingen te doen aan het aardmagnetische 
veld, de temperatuur, vochtigheidstoestand, samenstel
ling van de lucht e.d. De eerste met Biot tot 4000m, de 
tweede,alleen,tot 7 km. Om zo hoog mogelijk te komen 
gooide hij al wat hij kon missen overboord, o.a. een 
witte houten stoel, die terechtkwam bij schaapherders. 
Omdat niemand dit anders dan als een hemels geschenk kon 
verklaren - hoewel de slechte kwaliteit dit scheen te 
weerspreken - gaf dit gebeuren aanleiding tot hevige 
disputen in de lokale tapperijen. Totdat de kranten 
de verklaring brachten. 
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De gaswet volgde uit zijn metingen van de spannings
coëfficiënt (dP/dT bij konstant volume) in 1807. Zijn 
onderzoek aan scheikundige reakties van gassen leidde 
in 1808 tot de wet van de "eenvoudige veelvouden". 
Zijn chemisch werk is ook overigens aanzienlijk: 
eudiometrisch onderzoek naar de samenstelling van gas
sen, analysemethoden voor organische stoffen, de berei
ding van Ken Na op grote schaal, de chlorometrie, enz. 
Samen met Thénard en met geldelijke steun van Napoleon 
werden zeer grote batterijen gebouwd om elektrolytisch 
Ken Na te bereiden uit potas en soda. Van Gay-Lussac 
stamt ook de naam van het element iodium vanwege de 
damp, die to-€t~no, violet-gekleurd, is. Herhaaldelijk 
raakte Gay-Lussac bij zijn chemisch werk gewond. 
Zijn vriend en levensbeschrijver Arago noemt hem: 
een goed vader, uitstekend staatsburger, in alle levens
omstandigheden een eerlijk mens, vindingrijk fysicus 
en onovertroffen chemicus. Hij stierf te Parijs in 1850. 

ZeZden ziet u het 
beton vanuit zo 1n 
mooi pZekje. 

,, 

g.j.hooyman 
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AFSCHEID VAN JANNY 

Ze is vertrokken, onze kantinejuffrouw. Jammer, heel 
erg jammer voor velen van ons. Dit werd dan ook tot 
uitdrukking gebracht door enkele sprekers tijdens de 
afscheidsreceptie in zaal 260 van KVS, 
Iedere morgen zag je haar arriveren met een glimlach 
op haar gezicht. Als zij aanwezig was leefde het hele 
gebouw en de geur van koffie drong zelfs door tot op 
de tweede verdieping. 
Jammer, Janny, dat je bij ons vandaan bent, want er 
waren verscheidene mensen, die van jou nog wat konden 
leren. Vooral wat je humeur betreft. Indien het aan mij 
had gelegen, had je het kruis van verdienste gehad. 
Je bent altijd bereid om te helpen, wat het dan ook is. 
Nergens was de koffie zo goed en de soep zo lekker, 
getuige de grote afname. 
We hopen, dat je in je volgende kantine net zo'n 
prettige werksfeer zult hebben als je bij ons had. 
Zo niet, kom dan eens langs. Want het praatje dat we 
maakten mis ik nu al. Het ga je goed, Janny, dat is 
de wens van Hans Mulder 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Geachte, beste, aardige, lieve allemaal, 

Tjonge, wat een aanhef, maar zo heeft ieder de keuze. 
Zoals nu al wel bekend is, ben ik l juni vertrokken 
om in het Laboratorium voor Experimentele Fysika te 
gaan werken. Ja, na zeven en een half jaar wilde Jannie 
weer eens ergens anders werken. Door middel van dit 
briefje wil ik iedereen bedanken voor de leuke en 
fijne tijd die ik in het KVS-gebouw heb mogen door
brengen. Vooral ook dank voor de belangstelling in de 
tijden dat ik weer eens ziek was, De fruitmanden, 
bloemen en bezoekjes gebracht door n.m.n,t.n. dames en 
heren. De leuke en fijne, soms persoonlijke gesprekken •• 
Ik weet niet wie er voor mij in de plaats komt, maar 
vergeet niet: het is wederzijds wennen. 
Nou meisjes, Jannen, Pieten, Dieken, we zien en ont
moeten elkaar nog wel eens aan de overkant . Sorry, ik 
heb toch namen genoemd, maar ja •.•. : 

Groetjes, Jannie Godee 



Uit dienst mei 19 7 8 

C. Vink (werkplaats) 
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dr. J. Vrijen (technische natuurkunde) 
drs. W.A. Sterrenburg (kernfysika) 

DoktoraaZ examen E:x:perimenteZe Natu'UT'kunde mei 1978 

B. van der Rilst 
A.W. Kolfschoten 
M.G.P. Loman 
P. de Zoeten 

DoktoraaZ examen Theoretische Natu'UT'kunde mei 1978 

W.A. de Rooij 
H.M. Schram 

Zoals we u al in het vorige nummer mee
deelden is Mej. E.Postma per 1 april 
1978 als secretaresse in dienst getre
den bij de vakgroep Theoretische 
Natuurkunde. 

Aan het bestuur van Fylakon. 

Geacht Bestuur, 

Hartelijk dank aan allen, in Fylakon verenigd, voor de 
felicitatie en de cadeaucheque, die mij door uw pen
ningmeester namens u werden aangeboden bij de viering 
van het feit, dat ik 25 jaar geleden in overheids
dienst ben getreden. 

J.H.Jasperse 



1 

21 juni 
16.00 uur 

30 juni 
14.00 uur 
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KLEIN JOURNAAL 

Seminarium Theoretische Natuurkunde, 
L.E.F., kamer 212, D.A. Ross 
(Genève), 
Renorrnalisation group pPedictions 
of SU (2) non invariance of the sea. 

S.F.R., kamer 102, L.E.F. 

OPEN KIJK-EN DEMONSTRATIEMIDDAG 

De ondersteuningsgroep van de voor
kandidaatskolleges maakt u attent 
op een kijk-en demonstratiemiddag 
op 23 augustus, 14.30 uur, in de 
kollegezalen en prepareerkamers 
van Transitorium I. Op deze dag 
wordt een verscheidenheid aan 
nieuwe demonstratieproeven ge
presenteerd door de student
assistenten. 

Ieder, die geinteresserd is in 
demonstratie-experimenten is 
van harte welkom! 
Aan het eind van de middag zal 
een drankje worden aangeboden. 

Namens de kollege-ondersteu
ningsgroep, 

Harrie Roeters. 






