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Geachte Collega, 

Voor de meeste van ons zit 
de zomervakantie 1958 er al weer op 
en er zullen ongetwijfeld vele 
foto's gemaakt zijn. Het ligt dan 
ook in de bedoeling een foto~eA= 
toonstelling te houden evenzo als 
't vorige jaar van 11 - 18 oktober. 
Iedereen kan foto's insturen, for
m~at vanaf 6 x 6 cm. 

Tevens kunt u eventueel mee
doen aan de fotowedstrijd, die daar 
mee parallel loopt. 
formaat: min. 6 x 6 cm. 

max.18 x24 cm. 
Vrij onderwerp, maar deze foto's 
moeten gemaakt zijn in 1958. 
Dit 5eldt dus alleen voor de 
fotowedstri,id. · 

Voor de fototentoonstelling 
kan iedere foto zijn diensten be
wijzen. 
De foto's kunnen vanaf heden worden 
ingezonden aan Heer B.van Zijl, 
kamer 306• met vermelding: Foto
tentoonstelling of fotowedstri id. 
U kunt meerdere foto's insturen. 

- . -

De vol&ende pr1Jzen ziJn voor de 
wedstrijd beschikbaar: 
1 e prijs: fl. 10 .--
2e prijs fl. 7.50 
)e prijs (troostprijs) fl. 2.50 

De jury bestaat uit de heren: 

W. Lavàn, 
J.P. Hoge.weg, 
B. v.Zijl. 

-
In dat zelfde tijd va.·k kunnen er 
ook dia's (kleuren of zwart/wit) 
ingestuurd worden aan de heer J.Ila.as, 
kamer 312 c. 
Het is n.l. zo dat als sluitstuk 
van de fototentoonstelling een 
dia-avond gehouden zal worden op 
vrijdag 17 oktober aanvang 20 uur, 
kleine collegezaal Fysisch Laboratori 
um. Op deze avond zal ook de uitslag'\ 
van de fotowedstrijd bekend gemaakt 
worden. 
Wij vertrouwen dat u uw medewerking 
hieraan zult schenken, zodat de 
fototentoonstellinc-, wedstrijd en 
de dia-avond zullen slagen. 
De Heer Paris zal op deze avond een 
filmpje vertonen van het bouwobject 
voor de v.d.Graaff generator. 

v.B. 
v.z. 
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HET PERSONZELSFONDS, IDEKJAAR 1957. 
·--------------------------------

Ontvangsten: 

Contributies 

Gift 

Totaal: 

Uitgaven: 

Huwelijken en verlovingen 

Afscheid 

Jubilea 

Geboorten 

Ziekten 

Atoom (Tentoonstelling) 

Fototentoonstelling (1957) 

Totaal: 

Ontvangsten: fl. 

Uitgaven " 

Voordelig saldo fl. 

473.86 

429 .88 

43.98 
============ 

fl. 

Il 

fl. 

fl. 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
tl 

fl. 

469.50 

4.36 

473.86 

133.60 

182. 68 

31.75 

7.95 

5.50 

60.55 

7.85 

429.88 
--------------------------
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Personalia 

T.D.werkplaats 
Eind juni is in dienst getreden 
als technicus C de Hr.Tb.Jansen. 

• 

F. 0 .• ,i . 

15 juli is als techniech assistent 
in dienst getreden de Hr.R.Boverhuis. 

• 

Huwelijk 

De Heer en Mevrouw van Hell willen 
gaarne aan 't gehele personeel 
hun dank betuigen voor de belang
stelling bij hun huwelijk ondervon

den. 

- . -
Woensdag 17 september is in •t 
huwelijk getreden Mej.A.Ger.mann met 

T D · · de Heer D. Zwama • • • magaz1Jn 
voor magazijn beheer is op 20 juni Wij feliciteren hun hartelijk en 

in dienst getreden de Hr.H.G.v.Doorn. wensen hun veel geluk. 

- . -
T.D. werkplaats 
Er zijn weer per 1 september 2 nieu
we volontairs t e werk gesteld. 
Dit zijn de her en A.Hagenaar en 

R. Buys. 

- . -
Electronica 

De heer P. Schreuder is per 1 sep. 
als leerling electronicamonteur 
in dienst getreden. 

1 

- . -
Administratie. 

Als administratief medewerkster 
is op 1· september in dienst ge
treden Mej.B.M:. v.Burken. 
Adres: Driebergseweg 1 a, Zeist. 

Per 1 oktober aat Mej.G •• van 
Geytenbeek het laboratorium ver

laten. 

- . -

- . -
25 september trouwt Mej.B.Tempel 
met de Heer W.van den Dijssel. 
De Heer en Mevrouw van den Dijssel 

bieden we ook langs deze weg onze 
gelukwensen aan. 

• 

6 November hoopt de Heer P.Nelemaat 
in 't huwelijk te treden. 
Onze hartelijke gelukwensen. 

- . -
Staalplaat doorknippen met water! 

Voor de compressor wordt een staal
plaat opgesteld. E6n druk op de knop 
en een fijne str~a l water boort zich 
door het staal heen. Na een paar se
conden wordt de plaat losgemaakt, te• 
gen het licht gehouden, en we zien 
een fijn gaatje in de plaat. 
De apparatuur, waarmf. e deze doorbo
rende waterstraal wordt opgewekt, is 
samengesteld door de medewerkers 
van de Russische Academie van Weten
scha1 en. De machine spuit per uur 
tot maximaal 1200 liter "ater naar 
buiten met een druk van 2000 atmos
feer. Volgens berichten heeft de Rus-· 
sische industrie een begin gemaakt 
met de vervaardiging van dergelijke 
installaties. 

T1'..I .i.. •T • 



-4-

B E G R I P. 

"Begrip" een simpel woord echter met een crote inhoud. 
Wij komen een ieder van ons mot heel veel mensen in aanraking. 
In de eerste plaats in de fam.kri n6 , op de plaats waar we 
overdag arbeiden en verder in onze vrije tijdsbesteding. 
Verschillende menoen zijn op verenigingen, sport- of andere 
clubs enz.enz. Hoe is onze houding en verhouding met al de~e 
mensen waarmee wij in aanraking komen. Zeer zeker .stel ik 
deze vraag allereerst aan mij zelf. Ik weet bi·j ondervinding 
Jat men soms met vreemde mensen kennis mai:.-..k t, die zonder 
dat er nog veel woorden gesproken zijn, je ·zo maar liggen, 
terwijl je met andere veel meer moeite hebt. 
Hoe vaak hoort men niet de uitspraaki "0 ja maar die, dat 
is zo'n lastig portret om mee om te g!an, dat kan~ niet hoor!" 
Ik heb dit geleerd dat de juiste houding om met mensen om 
te gaan, gevonden wordt in een grote dosis zelfkennis. 
Ons zelf leren kennen. Hebben we dat te pakken, dan zijn we 
al een heel eind op 4e goede weg. Dan wordt er begrip in ons 
geboren voor onze medemens. 
Dan komen we to t de gedachten, als we iemand · iets zien doen, 
of de é6n of andere uitlating horen die volgens ons wel heel 
anders had kunnen zijn, als ik in de zelfde omstandigheden ver
keren zou waar hij of zij momenteel in verkeerd, dan zou ik 
het er wellicht nog slechter afbrengen. Elkander met begrip 
teger.,oet tre .-.en. Als dat méér en méér in de samenleving komt, 
dan zullen verschillende verhoudir1t_;en zich zeker wijzigen en 
soepeler woruen. O, vaak gebruiken we •t grote woord "RECHTn. 
"Ja maar, het is toch mijn 0oed recht" dat ik zo gehandeld 
heb, of ik had toch zeker belijk hij of zij had ongelijk. 

Och gelijk of ongelijk, meestal als de gemoedere zo verhit ziJn 
komt me~ niet tot het gelijk. Ieder heeft yrui zijn standpunt 
uit bezien gelijk. Als wij daar nu bebrip voor krijgen, zal 
dat de sfeer in kle i nere of grotere samen1e•1ngen 1 zeker ten 
goede komen. 
Moeten we dan WIT, ZWART noemen? Nee zeker niet, alleen 
moeten we begrip krijgen voor degeen die tegenover ons staat. 
Er zijn zoveel faktoren die een rol spelen in een mensen leven. 
In de eerste plaats is 'tal niet hetzelfde waar of de wieg 
g~staan heeft van een mensenkind die •t levenslicht aanschouwde. 
Het is niet hetzelfde in welke huiselijke sfeer en omstandig
heden dit mensenkind is opgegroeid tot volwassen mens. 
De ~én heeft soms zo véél v66r wat dat betreft op een ander. 
Dit zijn maar een paar faktoren, er zijn er nog zoveel meer. 
Ook daar mogen wij wel eens aan denken, zodat we ·geen verkeerde 
beoordeling uitspreken. 
Een leraar op school die begrip voor zijn leerlingen toont, is 
meer waard, als alleen een leraar zonder meer, hoe correct hij 
ook de stof behandelt. Een chef op een :kä.ntoor of fabriek met 
begr ip voor zijn medemens, is meer waard dan alleen maar chef. 
Wanneer in vele gezinnen op de wereld, meer begrip voor elkander 
zou zijn, zou daar meer geluk en blijheid zijn. 
Zo zouden we door kunnen gaan. 
Een wede rzijds begrip schept de schoonste verhoudingen. 

v.z. 


