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JAAP DIJKHUIS HOOGLERAAR 

Van Prof.Or. G. Bleue ontvingen wlJ da volgende bijdrage over 
wat toch echt geen 1-april-grap bleek te zijn. 

Op 1 april J.I. vond Jaap Dijkhuis op zijn kamer In het Omsteln 
Laboratorium een leerstoel. Ballonnen gaven het bijzondere karakter 
ervan aan. Enige dagen later zong de werkgroep Gecondenseerde 
Materie hem het •Hoog zal Ie leren· toe. Van waar al deze commo
tie? Jaap Is per 1 aprl 1992 benoemd tot bijzonder hoogleraar In de 
Laseroptlca van Halfgeleiders vanwege het Utrechts Universiteits
fonds. Hiermee Is het aantal hoogleraren In de werkgroep op vijf 
gekomen: twee fysici (De Wijn, Dijkhuis) en drte chemici (Blasse, 
Kelly en Bongers). Nog even doorzetten en de zaak Is weer In even
wicht. 

Jaap promoveerde op laserspectroscoplsch onderzoek aan robijn bij 
Prof. De Wijn. Na een kort verblijf bij Holec keerde hij terug bij de 
Utrechtse Universiteit en zette daar met veel succes het robljn-9n
derzoek voort. Om de lezer In verwarring te brengen noem Ik hier 
kreten als: fonon bottlenecklng en trapplng In submlcron robljnfilms, 
gestimuleerde fononemlssle en fononsuperfluorescentle. 

Daarna ver1egde hij zijn werkterrein naar de laserspectroscople van 
halfgeleiders. Dit onderzoek Is ook van groot belang voor andere 
halfgeleidergroepen In het Debeye Instituut (Kelly, Van der Weg). 
Jaap heeft momenteel de leldlng van een kfelne werkgroep binnen de 
FOM-werkgemeenschap Halfgeleiders. 

Momenteel wordt hij gefascineerd door de mogelijkheden om ultras
nelle verschijnselen In halfgeleiders met lasers te onderzoeken. En de 
niet-Ingewijde lezer begrijpt het al: dat betekent onvoorstelbaar snel 
(picoseconde, femtoseconde) en dus onvoorstelbaar duur. 

Maar de Fytakra-lezer weet dat Jaap onvoorstelbaar enthousiast Is en 
een onvoorstelbaar goede organisator Is. Wanneer men daarbij zijn 
sterke motivatie om kreatlef In de natuurkunde bezig te zijn bedenkt 
dan weet u al dat die nieuwe snelle laser er komt, zo niet vandaag 



4 

dan morgen en dat er fantastische dingen uit gaan komen. 

Jaap Is ook Iemand die Jonge mensen voor ons vak enthousiast kan 
maken en die daar langer voor neemt dan een paar seconden. 

Inmiddels heeft hl) reeds ontdekt dat het hoogleraarschap van deze 
tl)d hoge eisen stelt: niet alleen heeft men voor de fietstocht van de 
Uithof naar Zeist nog maar een paar luttele picoseconden over, ook 
het schUderen van de boot dient bi) voorkeur In zo een korte tl)d te 
verlopen. 

WIJ van de werkgroep Gecondenseerde Materie en wij lezers van 
Fylakra wensen Jaap veel geluk met zijn benoeming, veel voldoenlng 
bij zijn flitsende werk, en plezier tussen de flitsen door. 

BIJ HET OVERLIJDEN 
VAN AD VAN DE GOEDE 

George Blasse 

27 mei overleed, op 62 jarige leeftijd, totaal onverwachts onze oud collega 
AtJ. van de, Goede. Bijna 20 jaar heeft AtJ. In de Werkplaats Fysica gewerkt. 
In de beginperiode was het materlaalmagazl)n zijn domein, later werkte hij 
In de metaalinstrument-makerij. Drie jaar geleden weid hlJ om gezondheids
redenen gedwongen te stoppen. Ad was een blljmoedlg mens an een fl)ne 
collega. HIJ wist, ondanks een aantal tegenslagen tijdens zlJn leven, toch 
altijd zijn goede humeur te bewaren. HIJ had een grote vriendenkring 
opgebouwd en al werkte hij niet meer In de werkplaats, met veel oud 
collega's onderhield hij nog contacten. 

Het Is triest dat op deze leeftijd en op deze manier een einde aan zijn leven 
kwam. 

WIJ houden goede herinneringen aan hem. 

Gerard van der Mark 
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IMOU IS NU IMAU 

De faculteiten N&S en RW hebben er weer een onderzoeksinstituut 
bij: het Instituut voor Marlen en Atmosferisch Onderzoek Utrecht 
(IMAU). U dacht waarschijnlijk dat dit Instituut allang bestond, maar 
dan als IMOU (Instituut voor Meteorologle en Oceanografie Utrecht). 
Dat had u goed gezien, maar het (nu dus voormalige) IMOU had 
geen enkele offlclêle status. Er Is wel enige verwarring veroorzaakt 
door de minimale wijziging van de naam; de bedoeling was de ln
mlddels bekende klank te handhaven. Voortaan Is het dus IMAU. 

Waarom dan een nieuwe naam? Dit vindt zijn reden In het werk
gebied van het Instituut, dat niet meer voldoende door de oude naam 
gedekt wordt: natuurlijk gaat het nog steeds aver meteorologle en 
oceanografie, maar Inmiddels met uitlopers In de richting van lj~yna
mlca, atmosferische chemie en kustwateren met hun sedimenttrans
port en daarmee gekoppelde bodemdynamica. Voor het laatstge
noemde aspect participeert In het IMAU de sectie Kustonderzoek van 
de vakgroep Fysische Oceanografie (Rulmtelljke Wetenschappen). De 
Inbreng vanuit de faculteit N&S wordt geleverd door de vakgröep 
MFO. Directeur van het IMAU Is prof. W. de Ruljter; het aantal mede
werkers en promovendi Is ruim veertig. 

Bij de offlclêle opening op 13 mei herinnerde de dekaan, prof. Hooy
mayers (die overigens ook namens de facultelt RW sprak) eraan dat 
de groep, die nu hetlMAU vormt, een aantal Jaren geleden mln of 
meer tegen wU en dank aan de faculteit N&S Is opgedrongen. HIJ 
vond dat het •ondergeschoven kind" Inmiddels volwassen Is gewor
den, behoortljk veel praatjes heeft en een gewaardeerde plaats In de 
faculteit Inneemt. 

Het IMAU heeft samenwerkingsrelaties met een aantal bulten-universi
taire Instituten, zoals het KNMI, WL, TNO, RIVM, NIOZ en Rijkswater
staat. In dit verband sprak bij de openingsbijeenkomst prof. Schuur
mans, deeltljdhoogleraar Dynamica van het Klimaat bij het IMAU, die 
In het dagelijks leven de leldlng heeft van het wetenschappelijk 
onderzoek bij het KNMI. 
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Op de uitnodigingsbrochure was het schllderll •1carus• van Pieter 
Brueghel gereproduceerd (zie afb. op voorgaande pagina: detan van 
•De val van lcarus·, door Pieter Breughel de Oude geschDderd In 
1558 - red.). Dat Is een rijke bron van beeldspraak, zeker als Ie ook 
het verhaal over lcarus nog eens opdiept. Dat werd dan ook Ijverig 
gedaan. De voorzitter van het CvB, dr. Veldhuls, die In plaats van de 
verhinderde rector de opening verrichtte, pikte vooral het negatieve 
aspect van lcarus' mislukte vlucht eruit en vond het geen goed beeld 
voor de start van een nieuw Instituut. De Ruljter legde er de nadruk 
op dat het IMAU, beter dan lcarus, de samenhang tussen de diverse 
vakgebieden 0ucht, water, straling, kusten) In de gaten moet houden 
en dat het Instituut Juist daarvoor Is opgezet. Overigens speelde bll 
de opening ook een rol het schllderlj •Geboorte van Venus• van Bottl
celll, dat laat zien dat er uit de zee en uit de elementen ook wel Iets 
goeds kan voortkomen (zie afb. op de Inhoudspagina, blz. 1: "De 
geboorte van Venus•, In 1485 door Sandro Bottlcelll geschilderd voor 
de villa van lorenzo de Medici In Rorence - red.). 

Ter gelegenheid van de opening was er op 13 mei een symposium 
over de ontwlkkellngen op het gebied van weersverwachtingen en kli
maat, waaruit bleek dat er wellswaar grenzen zijn aan de voorspel
baarheid van het weer, maar dat er wel mogelijkheden lijken te zijn 
om toch ook op langere termijn uitspraken te doen. Dat zijn dan 
uitspraken met een meer statistisch karakter, In de zin van: de ko
mende drie maanden Is de kans op meer regen dan normaal 75 %. 
De bijdragen aan het symposium zullen worden gepubliceerd In een 
vaktijdschrift. 

C.B. Vreugdenhll 
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FRITS ERNÉ BIJZONDER HOOGLERAAR 

Per 1 mei 1991 Is Frits Em6 benoemd tot bijzonder hoogleraar In 
de Actuele Onderwerpen van de Natuurkunde door 
het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht. Zijn onderzoekgebied la 
elementaire deeltjesfyslca. Zijn zoon Ben was bereid voor Fylakra 
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elementaire deeftJesfyslca. Zijn zoon Ben was bereid voor Fylakra 
het een en ander over zijn vader op papier te zetten. 

Frits Is niet onbekend blJ onze faculteit. HIJ promoveerde In 1966 In 
de KV-groep van Pieter Enclt, op spectroscopisch onder.zoek aan 
Argon Isotopen met de toen kersverse 3 MV Van der Graaff versnel
ler, opgesteld In dse kelder van het lab aan de BIJlhouwerstraat 

Het avontuur trok hem naar CERN In Genève, waar, onder leldlng van 
Hans Sens en ondersteund door FOM, een Nederlands team werd 
gestart voor spectroscopisch onder.zoek aan nucleonen. De expert
menten vonden plaats bij het proton synchrotron waar pionen en 
kaonen van enkele GeV werden verstrooid aan gepolariseerde proto
nen. In 1970 ver.zette het team de bakens en vormde een collaboratle 
met fysici uit Manchester en Lanchester om de procluktle van elemen
taire deeltjes In proton-proton verstrooiing te onder.zoeken bij de 
lntersectlng Storage Rlngs. In deze versneller draalden twee proton
bundels tegen elkaar In en kruisten elkaar op acht punten. De bot
slngsenergle tot 60 GeV was toen ongeêvenaard. ln deze experimen
ten werden Feynman schallng en elastische en Inelastische diffractie 
onder.zocht. Na de •novemberrevolutie• In 1974, toen het nieuwe 
charm quark werd gevonden, keek het team uit naar nieuwe experi
menteermogelijkheden en ging In 1978 een nieuw samenwerkingsver
band aan met Callfornlsche universiteiten om onderzoek te doen aan 
de electron-posltron opslagrlng PEP van het Stanford Unear Accele
rator Center. Daar werden zogenaamde twee foton-processen en 
annlhDatle bestudeerd. 

In 1985 keerde Frits terug naar Nederland en ging werken In Amster
dam bij het Inmiddels opgerichte Nederlands Instituut voor Kern- en 
Hoge-Energie Fysica (NIKHEF). Sinds 1986 Is hij verbonden aan het 
L3 experiment op CERN dat bij de Large Electron-Posltron colllder 
(LEP) de eigenschappen van de zwakke Interactie onderzoekt door 
excitatie van de ZO en W bosonen. 

Frits geeft het keuzevakcollege Voortgezette Elementaire Deeltjesfysi
ca en begeleidt stagestudenten bij het NIKHEF en bij de vakgroep 
Subatomaire Fysica. 

Ben Erné 
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AFSCHEID J. VAN NIEUWKOOP 

Ruim twee Jaar na zijn ~Jarig Jubileum als ambtenaar (lees: Fytakra 
199~2) nam Dr. Ir. J. van Nieuwkoop op 24 april/./. afscheid van de 
faculteit - een formeel afscheid, want Jaap van Nieuwkoop zal men 
de komende tijd regelmatig ontmoeten, aangezlen hij nog een 
tweetal advlseursfunktles vervult. 

Onder toeziend oog van de famllle neemt mevrouw van Nieuwkoop 
de bloemenhulde van facultelt~lrecteur Dr. P. Zeegers In ontvangst 

Voor een goed gevuld Onder Onsje voerden een tweetal sprekers 
het woord, dekaan Prol. H. Hooymayers namens de faculteit en Prof. 
H. Lamers namens de vakgroep Sterrenkunde, waaraan van Nieuw
koop sedert september 1962 verbonden was. Laatstgenoemde bood 
hem, namens de vakgroep, een door E. LandrfJ vervaardigd album 
aan. 
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De voorzltter van de vakgroep Sterrenkunde, Prof. H. L.amers, over
handigt het album 

S lJ( 
Mevr. C. Ku/fpers-Groensmlt, voorzitter van de U-raad, In geanimeerd 
gesprek met de dekaan N&S, Prol. H. Hooymayers 
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CD-ROM IN DE BIBLIOTHEEK (CHAPEAU) 
(om zelf mee aan de slag te gaan) 

Een nieuwe aanwinst In de blbllotheek Is een CD·ROM-speler. De 
favoriete draaischijf Is de Sclence Cltatlon Index, de SCI. De SCI Is 
vermaard en berucht, en er Is geweldig veel mee mogelijk. Daarover 
straks meer, maar eerst de feiten. 

DeCD-ROM 
De CD-ROM speler, Compact Disk Read Only Memory volult geschra. 
ven, Is Identiek aan de CD-speler thuis, alleen Is het apparaat In de 
bibliotheek niet aan een versterker verbonden, maar aan een compu
ter. Deze opstelling maakt het mogelijk CD-tjes met tekst te lezen en 
te doorzoeken. De dikke Van Dale, maar ook de bijbel staat al op een 
CD-ROM. In de blbllotheek zijn de 1&ren 1989--1991 van de Sclence 
Cltatlon Index aanwezig. lnspec zet de Physlcs Abstracts nu ook op 
schijf, dus kunnen we die, als de flnanclên het toelaten, ook 
binnenkort verwachten. 

De Sclence Cltatlon Index 
De Sclence Cltatlon Index (opgezet In Amerika om de voorsprong, 
die de Russen In de ruimte hadden tijdens de Jaren vijftig, In te 
lopen - de Spoetnik cirkelde om de aarde) bestaat In gedrukte vorm 
uit drie omvangrijke onderdelen: het Cltatlon.gedeelte, de Source 
Index en de Permuterm Index. 

Die drie onderdelen worden gevormd uit één groot bestand waarin 
alle artikelen van 3300 wetenschappelijke (Bête-wetenschappen) 
tijdschriften zijn opgeslagen. Natuurlijk niet de volledlge tekst van die 
artikelen, wel de titel, de auteurs met affiliatie, tljdschrffttltel met 
volume, Jaar en pagina, én (en dat Is speciaal voor de opzet van de 
SCI) de referenties aan het einde van het artikel. 

De drie onderdelen van de SCI 
In het eerder genoemde Cltatlon.gedeelte zijn alle referenties 
opgenomen. Het Is dus mogelijk om per Jaar op te zoeken naar 
welke publlcatles van een auteur er verwezen Is In die 3300 
tijdschriften. Dit onderdeel maakt de SCI berucht: In Amerika schijnen 
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In de hal van sommige universiteiten lijsten te hangen met aantal 
keren dat da daar werkzame wetenschappers geciteerd worden. Is 
dat aantal laag, dan Is de kans op ontslag hoog. 

Maar naast het gebruik van de Cltatlon Index op deze manier, zijn er 
veel aardiger toepassingen. Zo Is het mogelijk clusters te maken van 
auteurs die over hetzelfde onderwerp publiceren door degenen die 
naar eenzelfde artikel verwijzen bij elkaar te zetten. Want dat zijn 
wellicht mensen, die over hetzelfde onde,werp schrijven en over het 
onderwerp wellicht, waar wij In geînteresseerd zijn. 

Door op te zoeken wie nu een eerder verschenen publlcatle citeert, 
leg Je een llnk tussen verleden en heden. Met een ouder artikel In de 
hand, kun Je zien hoe er In het heden over een onderwerp geschre
ven wordt. 

In de Source Index staan leder jaar op auteursnaam alle In dat Jaar 
gepubllceerde artikelen met naam en affUlatle, titel, tijdschrift
gegevens. Hiermee kun je alfabetisch op naam opzoeken wie wat 
gepubliceerd heeft In een Jaar. 

In da Permuterm Index staan alle trefwoorden uit de titels van de 
tljdschrlftartlkelen gecombineerd met andere titelwoorden. Hierin kun 
Je op onderwerp zoeken, als Je de mogelijk gebruikte termen kunt 
bedenken. 

CD-ROM-po~pom 
In het echt beslaat de gedrukte SCI per Jaar twee planken 
dundrukpapier boordevol plepklelne lettertjes. Een leesloupe wordt 
bijgeleverd. Qua omvang valt de CD-ROM hierbij In het niet; het Is 
een klein wonder van techniek met 600 megabyte Informatie op een 
mini-schijfje. 

Maar dat Is lang niet alles wat dit wonderlijke medium te bieden heeft. 
Wie de computer start komt automatisch In de modus 'zoektermen'. 
Daarin kun Je elk trefwoord Intypen. Als Je twijfelt over de schrijfwijze 
van een trefwoord, of Je wilt weten of het überhaupt wel voorkomt, 
type Je Alt-D, dan krijg Je de lijst van alle voorkomende titelwoorden. 
Zo'n lljst Is er overigens ook voor auteurs, voor referenties 
(geciteerde auteurs) en tijdschrift-titels; met andere woorden: Je kunt 
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van alles dat Je Intikt controleren of en hoe vaak het voorkomt. 

Natuurtljk Is het mogelijk om Booleaans te zoeken op alle Ingangen: 
dus tltelwoorden met auteursnamen te combineren, of adressen met 
referenties. Als Je wit weten of er auteurs uit Utrecht refereren naar 
werk over plasma fysica dan kan dal 

Zoals boven al aangestipt Is heeft de SCI op CD-ROM een optie, 
welke hiervoor alleen online te benutten was, n.l. om naar artikelen te 
zoeken, die wat betreft Inhoud verwantschap vertonen. Als een 
onderwerp afgebakend Is en men heeft een aantal artikelen 
gevonden, kan men verwante artikelen vinden door de computer naar 
publicaties te laten zoeken, die een aantal referenties 
gemeenschappelijk hebben met de al gevonden Items. Dit Is een hele 
aardige manier om een llteratuurtljst op te stellen over een 
onderwerp. 

De verdere gang van zaken 
Maar wie achter de computer met de CD-ROM gaat zitten zal zelf 
snel allertel Interessante mogelijkheden en toepassingen vinden. En 
als daarbij In het begin hulp nodig Is, dan kan die gegeven worden 
door de bibliotheekmensen, die helpen graag. Het zoeken Is gratis. 
Neem om de resultaten te bewaren een floppy mee en wat tijd, om 
thuis te raken In dit medium. 

Cas de Vries 



OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK 
GEWIJZIGD 

IN DE VAKANTIEMAANDEN 

Gedurende de maanden Juli en augustus zullen 
de openingstijden van de bibliotheek gewijzigd zijn. 

De bibUotheek is dan open van 9 tot 17 uur. 

DE FOTO-VITRINE 
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Momenteel hangt In de foto-vitrine aan de gangmuur bij de kantine een 
reportage van het afscheid van Dr.lr. J. van Nieuwkoop. Die zal er tot 19 
Juni, of een paar dagen later, hangen. De na•bestelde foto's zullen • In 
verband met de vakantie - pas begin augustus gedlstlbueerd kunnen 
worden. 

Eind Juni zullen foto's van het afscheid van J. Jasperse worden 
opgehangen, die gedurende de maanden Juli en augustus In de vitrine te 
bezichtigen en te bestellen zijn. ZIJ zullen extra lang te zien zijn, omdat 
nogal wat medewerkers gedurende die maanden afwezig zijn en toch In de 
gelegenheid moeten worden gesteld hun bestelllngen te doen; die zullen 
vervolgens begin september uitgevoerd worden. 

Evert Landré 
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PROF.OR. JAN SMIT 
bijzonder hoogleraar In de Theoretische Hoge
Energie-Fysica vanwege de Stichting Hoge Energie 
Fysica. 

Op 19 februari 1991 heb Ik als lld van de Universiteitsraad Ingestemd 
met de Instelling van de bijzondere leerstoel Theoretische Hoge
Energie-Fysica aan de facultelt Natuur- en Sterrenkunde te Utrecht. 
Deze bijzondere leerstoel Is opgericht na een verzoek daartoe van de 
Stichting Hoge Energie Fysica, een stichting die bij notarlele acte van 
9 februari 1 sn Is Ingesteld. 

Op 1 november 1991 werd Dr. Jan Smit, FOM-medewerker van het 
Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Amsterdam 
aJs bijzonder hoogleraar benoemd op deze leerstoel. 

Graag wD Ik hem bij onze facultaire gemeenschap Introduceren. 
lnmlddels hebt u allen overigens de gelegenheld gehad hem zelf de 
hand te drukken op de Introductiebijeenkomst van 28 Januari jl., zie 
Fylakra 36 nr. (1992), pag. 42 en 43. 

Dr. Jan Smit Is In 1943 In Amsterdam geboren en heeft na de 
mlddelbare school natuurkunde en wiskunde gestudeerd aan de 
Universiteit van Amsterdam. Zijn promotie-onderzoek vond In 
Amsterdam en In Los Angeles (Unlverslty of Callfornla) plaats. Jan 
promoveerde In 1974 aan de universiteit van Callfomlê met als 
promotor Prof. R.J. Flnkelsteln. Sinds 1975 werkt Jan aan het Instituut 
voor Theoretische Fysica te Amsterdam. 

BIJ het doorlezen van zijn lljst met publicaties en de daarbij gegeven 
toellchtlng werd Ik bevangen door een gevoel van llchte wanhoop : Ik 
begreep er niets van. In zo'n geval kan het verstandig zijn om Je 
gevoelens met anderen te delen. Ik heb dat gedaan door de 
toellchtlng op de publlcatles voor te lezen aan enkele medewerkers 
en hoogleraren van onze faculteit om hen daarna te ondervragen of 
zij het voorgelezene snapten. Dat was niet het geval. Daarom heb Ik 
Jan Smit maar persoonlijk benaderd en hem gevraagd naar het hoe 
en waarom van zijn werk. Het werk van Jan Smit Is een onderdeel 
van de Theoretische Hoge Energie Fysica, de natuurkunde van de 
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elementaire deeltjes en materie onder zeer extreme omstandigheden. 
Nieuwe Inzichten In dit deel van de natuurkunde kunnen direct 
betrekking hebben op de fundamenten van de natuurkunde. BIJ dit 
onderdeel van de fysica worden uiterst gecompliceerde wiskundige 
technieken gebruikt. 

Jan Smit houdt zich bezig met specialistisch onderzoek op het 
gebied van de veldentheorle, de theorie die de Interactie tussen de 
elementaire deeltJes beschrijft. BIJ berekeningen aan de veldentheorle 
wordt het zgn. ruimte-tijd contlnuum gehanteerd. 

Een contlnuum Is voor een scherpe probleemdeflnltle en daaruit 
voortvloeiende berekeningen echter heel lastig. Om dat te 
vereenvoudigen kun Je gebruik maken van een roosterbenadering 
waarmee het contlnuum wordt gedlscretlseerd en toegankelijk wordt 
voor computer-berekeningen. 

En daarmee houdt Jan Smit zich sinds ongeveer 1972 bezig. Voor 
meer gedetailleerde vragen kunt u uiteraard bij hemzelf terecht. U 
kunt hem, In principe, elke woensdag vinden In kamer 254 of kamer 
201. 

Op mijn vraag : vind Je het leuk om hier In Utrecht een benoeming te 
krijgen antwoordde Jan volmondlg Jal De stimulerende werkomgeving 
van de vakgroep Theoretische Natuurkunde eNaart hij als heel 
prettig. WIJ wensen hem een heel succesvolle tijd hier toe met veel 
studenten en wellicht enige promovendi. Dat laatste (colleges, 
AIO's/OIO's) moet overigens nog worden geregeld. 

Gijs van Glnkel. 
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periode 13 maart - 1 Juni 1992 

Dr. G.W.R. Lelbbrandt (01-01-88) 
J. Keuter (15-01-92) 
Mw. H.J.M. van Hoof (01-01-92) 
Drs. M.J. v.d. Boogaard (01-05-88) 
J.H. Jasperse (16-05~1) 

(achter de naam staat de datum van Indiensttreding vermeld) 

IN DIENST 

J. Bos 
Prof.Or. G. W. Gibbons 
Mw. P.M. Buslnk-Raatsle 
Drs. C.H.M. Maree 
G.S. van Olst 
Mw. A.H. Portier 
Drs. G.J. Somsen 
Drs. G. Splerlngs 
Drs. M. Velllnga 
C. Vermeulen 
Drs. D.S. Vestdijk 
Drs. J.R. de Walde 
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FYLAKON SPORTDAG 

Op woensdag 20 mei /.1. vond de Jaarlijkse sportmiddag plaats, 
onder een stralende zon. Niet minder dan tien volleybalploegen 
(verdeeld In twee poules) en evenzovele voetbalploegen (van leder 
zes •man~ eveneens verdeeld over twee poules) namen met groot 
animo deel aan de wedstrijden; In de voorrondes twintig volley- en 
twintig voetbal-wedstrijden van elk vijftien minuten. 

BIJ het volleybal bereikten tenslotte de winnaar van poule A (Kemfysl
ca) en van poule B (Gecond. Materie) de finale, die door laatstge
noemde met 17-13 werd gewonnen. Een trieste oogst (nul punten) 
vergaarde de combinatie van het Bureau, de Interne Dienst en de 
afdeling Personeelszaken, die optrad onder de naam BRUIDZEEP, tot 
stand gekomen na wat gegoochel met de afkortingen. Dat niemand 
dat zo goed begreep bleek uit het feit, dat op de lijsten de foutieve 
naam •sruldschat9 voorkwam. 
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De finale bij het voetballen ging tussen Gecondenseerde Materie- en 
MF0-2. Laatstgenoemde werd winnaar. Zoals gezegd: het weer was 
schitterend, de publieke belangstelling had groter kunnen zijn. 
Bulten de IQnen viel Marlon Wljburg op met haar paraplule en Gqs 
van Glnkel met zijn roze hoedje, dat hl/ echter afzette, wanneer hq 
zich binnen de IQnen begaf. Aangezien Fylal<ra (nog) geen kleurenfo
to's kan opnemen drukken we dat roze hoedje niet al. 

E.L. 
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EEN NIEUWE LENTE - EEN NIEUWE NAAM 

Woensdag 22 aprU J.I. was 't Onder Onsje toneel van een plechtige 
gebeurtenis: de bekendmaking van de winnaar van een prijsvraag, 
uitgeschreven ten einde te komen tot een fraaie, alles omvattende 
naam voor de waarschljnlljk op 1 Januari 1993 te starten komblnatle 
van Wer1<plaats Fysica, Facultaire Electronlsche Dienst en magazijn. 

__ ____.:----

.1NSrm1~ENTEL( GROEP FYSICA 
-:- fGF 

Hoofd werkplaats Dr.lr. Jaap Verkerk toont de nieuwe naam 

De belangstelling vlet tegen: zonder twljfel als gevolg van het feit, dat 
niet iedereen de komende samensmelting ziet zitten. 

De adjunct-directeur, Dr. A. Schadee, leidde de bijeenkomst In. Een 
dag of tien eerder had hij mij reeds de naam Ingefluisterd, met het 
verzoek een naamplaat te maken, die op de 22-ste onthuld zou 
kunnen worden (het werd tenslotte een 130 cm lange lat met rode 
letters op een blauwe ondergrond). 
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Een uitgekiend scenario lag klaar: de winnaar had niet minder dan 
vier namen Ingezonden, dus op het moment, waarop hlJ naar voren 
zou worden geroepen om het doek weg te trekken, zou zelfs hlJ niet 
weten welke naam te voorschijn zou komen. 

Helaas dwarrelde er roet In het eten: de winnaar had die dag ver1ofl 
En daarvan had men hem natuurlijk niet kunnen afhouden, op het 
gevaar slapende honden wakker te maken. Zo kon het gebeuren, dat, 
na de lnleldlng en na de voorlezing van het Juryrapport door Drs. A. 
van der Vegt, het hoofd van de werkplaats, 0r.lr. J. Verkerk hlmself, 
de naam moest onthullen. Met verve kweet hl) zich van die verant
woordelijke taak en tevoorschlJn kwam de naam Instrumentele 
Groep Fysica (IGF). De naam was verzonnen door Gerard van der 
Mark van de afdeling ontwlkkellng van de werkplaats, ook bekend als 
lld van de Fylakra-redaktlel 

Drs. Van der Vegt las een aantal namen voor, die eventueel ook In 
aanmerking hadden kunnen komen; voorts was er een aantal minder 
serieuze, maar niettemin soms leuke namen. Een opsonvnlng: 

EME - Elektronlsche Mechanische Eenheid 
FEG - Fysische Englneerlngs Groep 
HAAS - Hulp Aan Afstuderende Studenten 
MAF - Mechatronlsche Afdeling Fysica 
MCG - Mechatronlca Consultatie Groep 
SIS - Sclentlflc Instrument Society 
TOF -Technische Ondersteuning Fysica 

Het bleef nog lang gezellig In 't OOnsJe. 

E.L 
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EEN ANDERE BAAN 

Sinds half maan Is Hero Buerman weg bij onze faculteit. HIJ Is 
overgestapt naar een baan bij Diergeneeskunde. Zijn werkkring llgt 
daar In het magazijngebeuren van de apotheek diergeneeskunde. 

In de afgelopen periode was het al duldelljk geworden dat het aan
bod van galvanlsch werk sterk was teruggelopen. In het organisatie
advies Werkplaats Fysica werd mede om milieuredenen beëindiging 
van deze werkzaamheden voorgesteld. Om diezelfde redenen wordt 
ook beëindiging van de lak- en verfspulterlJ aanbevolen, waarmee de 
werkplekken van Hero binnen de werkplaats komen te vervallen. 
Binnen de werkplaats leek zich geen geschikte werkplek aan te 
dienen zodat hij de moblllteltsbank Inschakelde. Dit heeft geresulteerd 
In bovengenoemde oplossing. 

Doordat Hero een aantal Jaren In de redactie van Fylakra heeft 
gezeten en ook nog een tweetal periodes deel heeft uitgemaakt van 
de faculteitsraad was hij ook bulten de werkplaats bekend. In de 
werkplaats zelf was hll veel betrokken bil het organiseren van sociale 
contacten zoals feest-, bingo- en kaanavonden. De klnderslnterklaas
feesten waren daarvan zijn hoogtepunten. Daarbij was niets te dol. 
Brandweer, muzlekcorpsen en rijtuigen kwamen eraan te pas om de 
kindervriend binnen te halen. Vaak wordt met veel plezier aan deze 
aktlviteiten teruggedacht. 

Wij wensen hem succes op zijn nieuwe werkplek. 

Gerard van der Mark 
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SCHOTPIJP IN DE PRIJZEN ? 

De adjunct-directeur van onze faculteit, Dr. A. Schadee, Het 
volgend achrlJven op de deurmat van de Fylakra-redaktle vallen. 
WIJ nemen het Integraal over. 

In goede onderlinge samenwerking hebben de vakgroep Geofysica 
en Exploratie, de Werkplaats Fysica en de Facultaire Elektronische 
Dienst (N&S) een •draagbare seismische bron• ontwikkeld. Met dit 
handzame apparaat, In de wandeling •schotplJp• genoemd, kunnen 
op veNlge wijze goedkoop kleine explosies In de bodem worden 
gemaakt. De hierdoor opgewekte golven kunnen selsmologlsch 
worden gedetecteerd en hebben een hogere frequentie dan gewoon
lijk. Analyse van de golven geeft, dank zij de aanwezige hogere 
frequenties, meer gedetaUleerde Informatie over de bodemstructuur. 

In eerste Instantie Is de schotpljp ontwikkeld ten behoeve van een 
bodemonderzoek-practicum, maar het apparaat kan ook worden 
gebruikt voor bodemonderzoek ten behoeve van bijv. de explo~tle 
van zandwlnnlngsgebleden, fundatie bij de bouw van wegen, dam
men, bruggen en gebouwen. 

Het Speclallstlsch Innovatie Centrum voor Uitvindingen ID-NL te 
Rotterdam kent Jaartljks een prijs toe voor uitvindingen. Uit honderden 
Inzendingen zijn er tien genomineerd om naar de ID-NL Jaarprijs 
1992 te dingen, waaronder de schotpljp. 

De prijsuitreiking vond op 11 Juni te Rotterdam plaats; In een volgen
de Fylakra zal mededeling worden gedaan van de uitslag. 
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PROMOTIE DICK VAN DER VOORT 

Op 13 aprll J.I. promoveerde Drs. Dick van der Voort (GCM) op 
een proefschrift, getiteld •Lumlnescence of metal Ion• wlth an 
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effectlve charge relatlve to the lattlce•. Zijn promotor was Prof.Dr. 
G. Blane. Van Rob Beelen (Werkplaat1 Fysica) ontvingen wff de 
volgende, perlOOnllJke, bijdrage. 

Dick, zoals Iedereen hem kent, Is een heel rustige, gesloten Jongen, 
blJ wie Je altqd terecht kunt en waannee Je over allet1el dingen kunt 
praten, ook serieuze - daar volgen dan wel eens discussies uJt die 
uren kunnen duren. met veel gelach en leut. Zoals de meeste mensen 
weten speelt Dick In een zogenaamd •drankenteam• blJ de volleybal; 
dan zeg Je natuurtljk ·01c1<1• zo van: "Dick drinkt toch niet?· Nee, 
maar hq Is wel gezellig en op zqn tijd een •KrtekJe•, dat gaat er wel In. 
Zo deed het eetcafé "The Twtns• een tijdje geleden één maand met 
een kratje Kriek, maar nu Is dat al teruggeschroefd naar één kratje In 
de twee weken. Want zo na het werk even langs "The Twlns", dat 
vond Dick wel wat; nu de druk van de ketel was: even lekker ont
spannen. Voor mensen die niet weten wat een KrtekJe Is: dat Is 
kersenbler. . 

Zo gauw als Dick wat moest organiseren - en dat doet hlJ graag - dan 
heeft hij weinig tijd voor ontspannen, want hJI wl er altijd voor zorgen 
dat anes In goede banen geleld wordt en, om eerlijk te zijn, daar 
maken wij wel eens misbruik van. Als voorzitter van de zaalvoetbal
vereniging In Odijk doet hq uitstekend werk en ook de Inzet voor 
andere sportverenigingen Is ruimschoots aanwezig en dat alles, 
omdat hij gewoon graag sport. Maar tijdens het sporten gaat niet 
altijd alles over rozen en dan hoor Je uit Olcks mond - of Je het 
geloven wl of niet - "SHlr en dat schijnt hem op te luchten. 

Van Dick z'n studie hebben wij niet veel begrepen, maar één ding 
weten wij wel en dat Is, dat hij zich er voor 200 % heeft Ingezet en 
dat hij, zo af en toe, een leuk reisje had Is ons ook niet ontgaan, want 
dan maakte hq van de gelegenheid gebruik om een paar dagen of 
weken er aan vast te plakken. WIJ hebben dus de Indruk dat hij 
tijdens zijn studie het best naar zijn zin heeft gehad. 
Dick, verder wens Ik - en natuurlijk Iedereen, die Jou kent - Jou veel 
succes In Je verdere loopbaan en we hopen, dat Je er wat van maakt 
en dat we nog veel leut met elkaar mogen hebben - maar dat zal wel 
lukken. 

Rob Beelen 
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AFSCHEID JAAP JASPERSE 

Op 22 mei J.I. nam Jaap Jasperse, nauwgezet beheerder gedurende 
vele Jaren, afscheid van onze faculteit. Jaap was een markant aanwe
zige beheerder, die het oog hield over vrijwel alle facetten van het 
facultaire bestaan en daar zotg overj\toor droeg. Tengevolge van 
een plotseling gezondheidsprobleem werd Jaap geconfronteerd met 
de vraag: voongaan met groot risico of nu stoppen en vervroegd 
uittreden (VUT)? Dat laatste Is het geworden. Daannee moet de 
faculteit een zeer toegewijd medewerker missen. Op de afscheidsre
ceptie waren velen aanwezig om hem de hand te drukken. De 
snelheid waannee e.e.a. verliep heeft de Fylakra-redaktie overrom
peld, zodat we pas In een volgend nummer wat uitgebreide aan
dacht aandacht kunnen geven aan Jaap Jasperse en zijn werk bij de 
faculteit door de Jaren heen. Nu wat Impressies van het afscheid en 
de erop volgende receptie. 

GvG 
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OUDSTE STUDENT OVERLEDEN 

1 



E,11 •a11d 11le1l111 ls op ll-}t,rl11 k1ftijd dn 
ÁIIIOII s,,.,,,..,. ourl,d,11, tik lol op lto,, 
u,ftijd 1111, """"''"" """ û Utttc/ttu ,,,.;.,,,.. 
1ltdt ls blijw,, op:o,u11 o• dj11 wd11tscl,qp" 
liju 1ti111wsgl1rlglt1id 11 bnndlg,11. Zij11 clo
cluud•WHWko•1n, Hroorz.alt door btulrdstop-, 
p1h, door :l}11 .,,, 1011w llclllf1bo1td111 ol'1,j111 
,,, Md •itp11il111d111111111 gnooûl, rljw/1I, 
/t,1ft }11ttttltu,1 /t,t Utr,clm, nrutb,114 opg" 
l11lst,rd, tlls /tij w,,r 111ts op w,g w111 1t1111r 1111 
'IIO/g11tll colu,,, ,,,. l1:l111, Hit pro•od,iitti1tg 
of ,m ""'00111t1lling. 
St,,,,,..,, b'601t in 1922 d, m11li1 Fysisch, 
G101rt1fl1, 41, /tij 111 19'3 lind,lijl ""' 11n 
tloctorotll •frond4L Zij11 br,tl, b,l1111gstelli11g 
tr11d to,11 111111111 hn doglicltt: 111,lijl b1h1111141 
llij 1101 11n ka,rdülats G,ologu, terwijl t100r 
e11tulfû tllplo,u ;,. tl, Biologl, 1111, blno41,
d, m,dJ, MIS wmc/rt. No lllt •lsl111t, c11rril
H tlls krt111r lw""' llij lt, 19JZ_l1t Utttcht tm,1, 
o• del, wijbli}w1td IH Il kg11t op l,,t u1tlnr
s""'H 01tll1rwl}s h, d, botonk, ioilogl,, or
cll,o/ogl,, b1tst,1scllkdlltls, 1111t,opo/ogi1, 
glHlsdin,n 11t d, 1nc/tl1û1tls wr1t ,, n11tr111r
wd11tsc/eqp111. Dl, gn11ulou i1tt,r1u, 1111ft 
1,,., ,rwu, w,r/eolld,n dj1t grootst, droo• Il 
HrW1UnliJu1t: ,, ,ro"o_,,,.,,.. 
01tdt11tb d/1t Hgltt1risc/r1, tllcoholvrij1 11t 
roolloi, ln1nsw1111ûl 1in1 d)n •obilitdt 1111 
djn 111chtigst1 h11rd ocl,t,ruit. Zijn Jim bl,,f 
g1stllltl ,n ulfs uno,r p,r b11, l11/rt, oMp,r. 
Zijn 1rootst1 •nrst w111 Il ""'"'n siu..,n in b,. 
}Ollrd,n- ofrJelenhuis. Di, bq,roeving is lr,n, 
bnp1111rtl g,b/111111. Anton S11g,num stierf in 
rijn elg11t huls ,n w,rtl blg,oun In lt,t dorp 
wa11 dj1t J1111d, Wi11t1rswijl. (All) 
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(Bovenstaand In Memoriam stond afgedrukt In het U-blad van 26 maan /.1.. 
In mijn foto-archief vond Ik een foto van Anton Stegeman, door mij gemaakt 
tijdens de receptie na een promotie op 10 mei 1989. Als eerbewijs aan de 
•ouc1ste stucJenr Is hij hiernaast afgedrukt - E.L.) 
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DE REDAKTIE WENST ALLE LEZERS 

EEN FIJNE VAKANTIE TOE 

(en vergeet niet het Fylakra JubUeumnummar mee te nemen) 
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