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FYLAKRA NO. 3 6e JAARGANG AUGUSTUS 1962 

Jubileum J.van Bennekom 

Vrijdag, 29 juni 1962 om 4 uur n.m. verzamelde zich in de 
grote collegezaal weer een groot aantal medewerkers van het 
Fysisch Laboratorium en belangstellenden, i.v.m. de huldiging 
van de heer van Bennekom, die op 1 juli j.1. het feit herdacht, 
dat hij veertig jaar aan ons laboratorium als technisch medewerker 
was verbonden. 

Voordat de huldis).ng begon, werd de heer van Bennekom, die 
was vergezeld van zijn beide zoons en hun echtgenote en verloofde, 
verwelkomd in de kamer van Prof.Endt. Hierbij waren aanwezig 
Prof.Burger, Prof.Smit, Prof.Endt, Dr.Wouters en Dr. Braams 
namens de laboratoriumraad, voorts Prof.en mevr. Minnaert en 
Mevr.van Cittert. Namens het College van Curatoren waren aan-
wezig Dr. Boekelman en Mej.Kingma. En verder vertegenwoordigers van 
de Bond van Chr.Overheidspersoneel, de personeelsvereniging en 
de redactie van Solaire Reflexen. 

De heer van Bennekom werd in de grote collegezaal met een hartelijk 
applaus verwelkomd. 

Dr.Wouters opende de huldigingsbijeenkomst en gaf ~eteen het 
woord aan de Curator van de Rijksuniversiteit, Dr.Boekelman. 
Deze memoreerde dat de heer van Bennekom 42 jaar geleden zijn 
diploma van meubelmaker behaalde. Hij vond de keuze van Prof. 
Ornstein derhalve zeer juist, want hij zag in de jubilaris destijds 
meteen een verz~rger van zijn eigen meubilair. De heer van Bennekom 
begon zijn carrière als bediende, nu is hij hoofdtechnicus, wat 
men toch wel mag zien, ale een bewijs van waardering en vertrouwen. 
Er is in die veertig jaar veel veranderd. Het hout waar veel 

, apparaten in geb~uwd werden, maakte plaats voor metaal en handwerk 
voor het massaproduct. Al met al toch voor een vakman geen al te 
prettige ontwikkeling. 

Niet alleen als medewerker kon Dr.Boekelman de jubilaris prijzen, want 
ook 01 het gebied van het jeugdwerk heeft hij zijn sporen verdiend. 
Genoegzaam bekend is ook het vele werk dat hij verzette voor de 
personeelsvereniging. 

Dr. Boekelman besloot zijn toespraak met een dankwoord namens het 
College van Curatoren en overhandibde de heer van Bennekom een 
enveloppe met inhoud. De grootste verrassing moest toen echter nog 
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komen, want met grote vreugde deelde Dr. Boekelman mede, dat 
het .. H.M. de Koningin behaagd had aan de beer van Bennekom 
de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 

toe te kennen • 

Vervolgens sprak Dr.Woutere namens de laboratorium.raad. Hij meende 
dat de heer van Bennekom voor het laboratorium van grote waarde 
is geweest en nog is, ondan}cs het feit dat zijn werkzaamheden 
van secundaire betekenis zijn, zoa1e reparaties en onderhoud van 
bureaux, werktafels, kasten enz •• Zijn nauwgezetheid echter 
waarborgden een goede gang van zaken, wat voor het wetenschappelijk 
onderzoek van niet te schatten waarde ie. Voorts memoreerde 
Dr.Wouters dat het voor hem altijd een geruststellende gedachte 
was, dat de heer van Bennekom zich altijd graag met de organisatie 
van jubilea en andere festiviteiten voor het personeel wilde 
belasten. Dat was bij hem in goede en vertrouwde handen. 



• 

En gelukkig, zo zei spreker, heeft de heer van Bennekom een traditie 
doorbroken, n.l., dat jubilarissen meteen na de huldiging de 
dienst van het laboratorium verlieten, hetgeen de laatste tijd 
nogal eens gebeurde. Dr. Wouters bood namens de hoogleraren, het 
personeel en de personeelsvereniging als jubileum geschenk een 
radiotoestel aan. Hij . wenste de jubilaris en het laboratorium nog een 
aantal jaren van prettige en actieve samenwerking toe. 
Namens de personeelsvereniging voerde de heer de Jong het woord. 
Hij zei o.m., dat de jubilaris vanaf het begin van zijn loopbaan 
veel heeft gedaan voor een goede verstandhouding onder het personeel • 
Dit had ten slotte de oprichting van de personeelsvereniging tot 
gevolg, waarvan de heer van Bennekom nu al jaren voorzitter, en 
steeds een stuwende kracht bij het organiseren van bijeenkomsten is. 
Als extra geschenk van de vereniging ontving de jubilaris een 
assortiment sigaren. De heer de Jong hoopte dat hieruit eerder de 
rook zou komen, dan uit de radio. 
Uit een toespr~ak door de heer v.d.Kam, als vertegenwoordiger van 
het C.N.V. bleek, dat men bij dit verbond ook veel aan de heer van 
Bennekom te danken had. Spreker zei, dat het toch wel iets bijzondere 
is, als iemand 40 jaar bij dezelfde werkgever blijft, want tegen
woordig wisselt het personeel overal sterk. 
Namens het hoo~dbestuur bracht de heer v.d.Kam de welgemeende 
gelukwensen over. In de afgelopen 40 jaar heeft de heer van Bennekom 
veel belangrijk werk verzet in practische en opbouwende zin. 
De felicitatie ging gepaard aan een bloemenhulde. 
Als laatste spreker kwam de jubilaris zelf aan het woord. 
In de eerste plaats bracht hij zijn dank uit aan Hem, Die het 
mogelijk heeft gemaakt, dat hij veertig jaren in het laboratorium 
heeft mogen werken. Vervolgens dankte hij H.M. de Koningin voor 
de verleende onderscheiding. En tot slot sprak hij een dankwoord 
uit aan degenen, die hem hadden toegesproken en aan degenen, met 
wie hij gedurende zijn ambtsperiode had samengewerkt. 
Hij besloot met de bede, dat het hem gegeven mocht zijn in de toekomst 
nog een prettige tijd in het Laboratorium te mogen beleven. 
Hierna volgde in de kleine collegezaaal een druk bezochte receptie, 
waar velen de jubilaris persoonlijk de hand drukte, en waar ook 
nog enkele geschenken en schriftelijke felicitatieswerden over
handigd, o.a. van Dr. Hooyman, die momenteel in Amerika vertoeft. 

H.J.v.d.Werff. 
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Op 29 juli ,waa het 12i jaar geleden, dat de heer A.J. Sohilmel 
&ijn intrede deed op het P7siech Laboratorium. 
De eerete 1i Jaar kwam hij te werken op de atudenten-werkplaata r~ 

kamer 306 &la volontair-instrumentmaker en leerling tekenaar. 
TervoJ.&•na in 4• T.D.-werkplaata ala betaalde kracht en 4aarna 
tot op heden 1n de tek•nkeM,;o. 

_WiJ fel1c1Uren de heer Schimmel hartelijk aet dit 1H ~&l"ig 

Jubileua en hol)ftn dat hij zich nog vele jaren dienstbaar zal 
maken op one laboratoriua. 

- . -

• 

Wie bood hier de helpend• band 

let waa ••n 0-R-D ,,., , 41• aprons anel aan de ant. 
11•-ta .• werd overwoge (n) 
en al spoedig •1ond de knaap op het dro,.. 
Het aincelwater ia niet lekker 
l>• redder waa •Triend Dirk Dekker". 

-.t. 

' ' 



Aan allen die medegewerkt 
hebben om 29 ~juni voor mij een 
onvergetelijke dag te maken, 
zeg ik hartelijk dank. 

J. v. Bennekom. 

EEN AVONDJE UIT 

Het bestuur van de personeels
vereniging is momenteel bezig 
met de organisatie van 
"Een avondje uit"; men is thans 
bezig om kaarten te bekomen voor 
"MY FAIR LADY". 

Er staat momenteel nog niets vast, 
doch om de onderhandelingen 
zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
willen wijgaarne een opgave hebben 
van het aantal personen dat hier
aan wil deelnemen. 
De bedoeling is dat de leden dit 
gratis krijgen aangeboden. Voor 
de Niet leden (introducá's) kun
nen wij wel voor kaarten zorgen, 
doch zij moeten dit zelf betalen. 
De avond zal vastgesteld worden 
in de 2e week van september. 

- . -
Dan zijn er stemmen opgegaan om 
een dag met elkaar te gaan vissen. 
Dit kan dan een heneelwedstrijd 
worden. 
De deelnemenre moeten dan zelf 
een snipperdag voor deze wedstrijd 
opofferen. 

Zowel voor"Het Avondje uit" 
als voor de "Hengelsportdag", 

vindt u op de laatste pagina 
van Fylakra twee formulieren 
die uiterlijk 10 aug. moeten 
ingeleverd zijn bij 
B.van Zijl kamer 306. 

- . -
Personalia: 
T.D. 

De heer C.Vink is op 13 juni zijr 
mil.dienstplicht gaan vervullen. 

- . -
Op 10 juli 1962 is de heer 
A.van 't Pad als glasblazer op 
het Fysisch Laboratorium komen 
werken. 

- . -
De heer M.J.K. Jasperse heeft op 
1 juli 1962 zijn dienstverband 
als leerling-onderhoudsmonteur 
be~indigd. 

- . -
Op 1 september 1962 zullen de 
heren: H.L. Buerman en 

D.C.K. Kel 
in de werk~laats van het 

Fysisch Laboratorium als leerlil'l8• 
technici komen werken. 

- . -
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Op 6 augustus 1962 zal als 
schoonmaakster in dienst treden 

Mej.J.H. Wentink. 

Huwelijk 

Op 18 Juli ia in het huwelijk 
getreden Mej.J.van den Burg 
met de heer G.Middelkoop. 
Wij wensen hun beiden veel 
geluk en voorspoed toe. 

De heer en mevr. Middelkoop 
danken de personeelsver. 
hartelijk voor het mooie en 
doelmatige geschenk, dat zij mochten 

ontvangen. 

- . -
Geboorte 

De heer en mevr. H.Hazekamp-Kennedy 
werden op 17 juli verblijd met 
de gèboorte van een zoon genaamd 

"ROBERT". 

- . -
De beer en mevr. Nelemaat danken 
de personeelsvereniging voor het 
geschenk dat zij mochten ontvangen 
ter gelegenheid van de geboorte van 

hun zoon. 

. -
Verloving, 

De heer D.Dekker ·en Mej.G.v.Luyn 
danken de personeelsvereniging 
voor het verlovingsgeschenk dat 
zij mochten ontvangen. 

- . -

Examensa 

De heren Blomberg, v.d.Sluya en 
Vink zijn geslaagd voor het vol~edig 

Bemetelexa.men. 

- . -
• De heren Kerkhoven en de Ruyter 

zijn geslaagd vo or het theoretische 
gedeelte van het BemetelexWD:en en 
tevens voor het uitgebreid Bemetel-

exame.-: . 

Aan de drie beste leerlingen van 

het part-time onderwijs van de 

streekschool Hengevelds traat te 
Utrecht werd een legpe .1.1 ing uit-
8ereikt door de heer C.H. Schriel, 
voorzitter van de cc ntactcommissie 

Demetel. 
De heer de Ruyter mocht deze leg
penning in goud ontvangen. 

- . -
De heer D. Dekker is geslaagd 
voor het V.E.V. diploma. 

- . -
De heer Kerkhoven is geslaagd 

voor het dip l oma Algem. Ont_wikkeling 

N.O. 

- . -
Wij feliciteren allen met het 

behaalde resultaat. 
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