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Wij zijn al weer het vakanU esei zoen genaderd en de redakti e noéat dit Fyl àkranu11-

mer ook het vakantf enum■er. Nu · ,11 ik :U ·t n de eër.ste pl1aats · namens de · ~Èidaktl Ei een pret-
~~ ~ • "1, • « • • , 1 i • 

ti ge en zonnl ge vakantfe toewensen, zodat 'U thilC~traks met"'nlsu•e energl ë aan 1U• 'faken 

·· kunt -iijden; Natuurllj'k zull eri er bij de lezers 1'1~~t-t ·blad ,dl 'vro'ege vakárttie1oangers 

· zij'n, die hun vakanU-e al iclrter de"rug h;libéri"'~~ •aàrvo~ r deze ,ens dus' e1igJnffJk te 

·laat~;· d(iêtt áèz~ dj'rr tJ:vol hvensl'ûst' tê.'rä~jiékeerd, da\ •zé 't"tch graag bij de · re-

dakHe aänst allen '"én d~'Hoog,'sefioehèrs oo~ een •:ga~de vak~tfe t~êwensèn.: Il J ·staan ·er 

dan In s·epteáöer 'àHeaaa1 !Jiier gekl'eûrcf·d~ en 'züflèl-1'-er d~der de ~e~ers van hei-.Fy-
1 ♦ -!':- ;, · • __ : .::[.. • 1 1 - " 

slsch Laboratorium en Transiforluil 'geen bleekrleusjes ■eer rljn; ' làaar allemaal door de 

zon IJ!Orui nde ■ensen. ·Och rlQtuorH} k hebben ,t j all e■aal graag ·110~( ,eer In oiize va-

kant Ie ■aar het geluk hangt toch at van eins lnnerllji< zijn en ••••• van de onderl't'rrge 

verh~dfn'g'arl \tal'l fa11ilt ê1of vrienden·~ Ntlt ei isaiaen met vakanHe; zf j n. 

Zeker zûl 1 en 'er orlcfa'r ·oris: ifJn', ;d{i 'hu·n· 'v'äkaritl e ttilrl·'s1Jdoorbrengen ·en iat dag

todlten ·gaan 11al<en.' Ik ikan ' deze valêantfe~iiJris fuif 'vol gende--aanblJVet en: oo·orda{· 1 k 

H,ofh'et Transltorfdar ,e·rk ben tk'.'-alit 1Ïijn't2à11-"e:gá'1s·,• dddr'-~et 1ii>ore ·iieér gedreven, tlj-



deni de 1 unchpauze de omgevf ng van het. !ra_n~i \ori um gaan verkennen. Daardoor kan ik 

U zeker aanraden om bij mooi weer .eens een fietstochtje te,_maken naar dit gebied. 

Via de Biltsestraat'-weg, □-~stbroeks~laán, langs dètn á~nbo~~z{jnde werkplaats fietst 

u naar het T ransi tori urn en dan het aan de achterzij de van het gebou_w, t.o. de ob~er

vati eto'~an 1 iggende weggetje inslaan, voorbij de boerderij 'de Uithof• ·en\•è~~ol ~e~; 

ovar het houten l&rilggetJe di rekt' 'rethtsaf s1 aan -het· ri j·11iêlpäd 1éih :·u fietst dan spoe

dig 1 angs een paar houten ·woningen en lamt 'dan in ëen kl-elil bos, nar U doorheen fietst 

dan 1 i nksaf slaan. U ziet dan spoedig i-n de verte theehuis 1 Rhi j nauwen n 1 i ggen, maar 

even daarvoor ,s\-a~t U weer l i-nksaf en dan ver-vol gans weer '-rechtsaf, anders komt U weer 

.l?.i.i h_et Ii:al!s.i_t_q_r:.i.ii!D te.r.:acht. Ver.qer _v11rtel Ik niet$ ~~er. ~a11t ~ei z~lf .o.ntde.k~~nJs 

veel 1 euker. Ook is er nog een grote verscheidenheid aan vogels In dit gebf ed. Het is 

beslist de moeite waard als U van de natuur houdt. Verder zijn er in d~ .o~g~vin,~~~a~ 

Utrecht nog 1 euke .fi atstochtj es te maken, • 
. ·:· . . . . . ,. . 

Kasteel Haarzu.11 en - naa.r N~erl angbroek, waarbij men va.el _k~st~.l eri _t.eqen,k~m~, naar. 
·• ·. ' . .. . 

Hilversum - Loos~recht .en via harssen. weer t_erug naar. Utrecht. _ 
• • • ~ • • • l ., •• , 

Tav.ens is ~r in HO:,,ersum van _1.1 j~)} t,ot_ l1 augu:5tu~ in h.i~ Go_~ls ~us~um_ ~~n}o~o~~-n-
• , . ,,. t • i 

too~tell\119 noe wereld van. Wer,ier BJschof"· : Ver
1
de~ i ,s _he~ gehel,~.:l?o_oi, een nH>,oi ,f\~ts-

, •• ' ~ • 1 .,r I 1 ·- • • • ' • 

. on :,and.el geb~ ed ijussull!, Lare_~ .... B\ari; CUf·.· V~or,_ de 90!3de fi e_ts.er:s Spakenb~r9-:~unschoten-

E.emnes. Na~r het Brasemermeer, waa~p men hearl _ij ke boot_tochten kan mak;en• De •r.re~~a 

- bij ·Amer~fo□-rt v;a de Py:ram_l.de_ van A,ltttarl itz. -.V~rd~r h: eft _e~ lacht_ l!ngs d~ tfol)and-. .. . -
se lJsse1 ook zjj n bekoring. IJssel stel 11-M ontfoort-Oudewater. 
. • . . ,... . • ! t, ' 

In Hoorn, wat op iichzelf een leuk oud stadje is, wordt op de wo_en~d~gen i~!-~e ~-aa~~en 
• • • • • • 1 • 1 • 

juni-juli en augustus ee!l oµdt!ollS!ld.se markt gehou,den. ;· : .,, 
( . . . .. ... . 

Voor gemotoriseerde yakanti.egangers is er in l)rabant een vereni _ging DP;gerj ch.\ va~ . • 

het •Noordbrabant s ~ a~·~~ch·~·• •. ' ~91.e_ vereni,gi n~ ;er.zamelt land!loedere~, ~ci_.al s een 
1 • • o • f ' • • • 0 ,~ I • • • ~ • • • •' • 

ander po~lze~el s. } n on ge vee~ _3 ) aar t i~ ~ heef~_ men. da~rt~e . 1 n .st_a~\. gestel_d ?oor, . 

subsi di_es
1 
v_an {ijk 811 provl~cJ e, d_~ .h~n~ ~~en te _1 eg~ op: ee_n el ~-a~ J ~n~g,oede~en: en 

11at.t1urterrei Oe(l, waar.,yOl)ral d~. ~sta9s,i.ensi3.n_!J_13t ~pnt~kt .m~t de natuur kunnen herv,ii;iden. 

U ~unt voor f ._ 1-, - bij .~a ... V. V, •Y, -l!iln-f:-oren te W b\jrg .9f. 01 ster."i j k: een wandel kaart ko

pen, welke re.cht. .van. t 0~9,,®ft. ,t9:f..:aU e elf 1anggoe~r~n.: Pne, 1 andg~edere~ be;yJ n-

·•· den zfch irl .. het ~art ;yal').1:Brab!l~t •. dus,J>.ijea □Qder de rook Vl!n Iilbçirg. Uitvo~rige In

lichtingen bij de V.V.V.-kantoren. 

-· . H11t~Eur:ostrand in. Brabant·heb ik zelfnpo,it) isfpçh-t, m~ar.wat i~.;~1.'. y11n gehoord en 

.gelezen. heb, kan IJl.~m. z.iç~ M er in (leij,-pfai;~tl g~ .na~uur :goed_! apwserer. De b~srll enste~ 

Ei odhovan-Westarhoven:, bre11,ge.J.1 pf et ,ge&otori see.,99r1jper.i sten tot vJakbi j d.e 1 ingang {JO 

11ttJ'I. 1 open). V e.rqer zij n:·ilr. ~e N.e~e.rl andse., Spoor,.e~~ die een ,91'.'□ct aantal d~g.~ochten 

- heb.ben-georganiseerd ~at trein, DlilS of boot of l!l kombinatie. 

- j.(( wil .~ er enkel IJ oo.em_sin: ., . 

, J)e-Ke11pen en ,.Eurostrand, -dagelijks van 22 juni t/JJ ~ september 196~~ , 

Deltawerken en Hel l eyoetsl ui s., d~gel ij ks va11 1 01ei t/m 30 sep~emb_er 1.96~.-: . 

Hondsrug, bustocht Hoogeveen-Emm.~Gronj nge11, .. da gel i.jk~ van 1 91ei t/m.- 30, september 1964. 

Oostende en Brugge, all één op woensdagen en zaterdag&n van 3 juni t/m 30 september 1964. 

Teutoburgerwoud, .alléén op woensdagen en zondagen van 3 juni t/m 30 september 1964. 

Ardennen, stuwdam Gileppe, watervallen van Coo, alléén op woensdagen en zaterdagen van 

20 mei t/m 30 septanber 1964. 
~·. :\ • 1 \ • ·• ' 

Dit zijn er maar enkele, gegr!!PB? uit y en groo~ aiintal dagtochten. Volledige inlich-. . ., 
tingen aan het informatiebureau in de stationshal te Utrecht en andere grote steden. 

De spoorwegen zullen op 20 september 196t, 125 jaar bestaan, van 1 - 28 september wordt 

op het voorplein van het spoorwegmuseum in Utrecht een tentoonstelling gehouden, die 

de ontwikkel ingvan de laatste 25 jaar In beeld zal brengen. 

Voor meerdaagse tc.chten zijn de Hollandse eilanden zeker aan te bevel en. 1 k heb 

vela vakanties met groot genoegen do orgebracht op Texel, Vlieland, Terschelling, 

Ameland en Walcheren. Zeer zeker zijn deze eilandon tn het hoog-seizoen druk bezet, 

maar er zijn op deze eilanden toch nog wel plekjes te vinden, waar het zeer rustig Is, 

doch men moet van wandel en houden. Naar all e waars chi j nl ij khei d zal dit jaar het ell and 



Schou1er-1 en tklheland nog vrij rustig zijn, het volgend jaar•;zlál de ,dij'k geréad zijn 

en dus de verofnding veel beter worden, wat oorzaak -Is, dat het meer dag-.toeri-sten 

zal trekken. De kust strook van Bakku11-Eg111ond-Bergen-Schoorl -Groet-Harger en Caperdui n 

is aan l)rachtl.g .fiet-s- en wandelgebied. Met veel pl .ede-r denk-ik terug aan daze fiets-

tochten. 
Wa.t het buH8fll and ,betreft; ar zijn 1oveel bureaux, •die U hierover ktmnen lnli ch-

tan, dat ik mij. hier nt et aan .ga wagen .U- hiervan Iets ,te vertenoo. Doch voor to eri -

te11, .4ie naar het bui½ar,land 11illen en gse.n .lange rehan. ,tU-en 111akenr kan ·i~ bijionder 

aanbeval en .het-Teutoburgerwoud {speciaal veor bosliefhebhars en dagElniln" die da -wandel

sport beoefenen). Het Weserbergl and·,. eveneens een -heari-i jk 111andel:gebi'1fd-•Gn-111en- kan te

vens boottochten mak on met de raderbohn op de. Weser. Een .toe~t 'langs <le Rijn in Duits-

1 and vind ik per.soonl ijk het moot sta per boot. In ce Bel glsche en lu11emburgse Ardennen 

heb ik heerl ijk'e vakanties doorgebracht in een. :ongerep.te natuur.. 

Nogmaals van harte een heerlijke zorgloz-e 'lakantie- 1 

BvZ. 

. ' , 

DOOR DE VAKANTIE ZN. HET EERSTVOUINDE NUMMER OMSTREEKS. 

HALF SEPTEMBER \:/EER VERSCHIJNEN. 
; ' 

_- .l 

. ·'- . .., , . 
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N I EUWE STAF - .N PER~NEEUl EDEN 

- Mej. M. C~ de la~g is op· 20 april.in- di ~~~t getr~den als schoonmaakster en_.p_p i5 mei 
~evr~ D:C: Ree.w1?.kel - lutke Sch1pholt, ~ei?en bij het T~ansltorium. 

In de bibliotheek Is ah administratieve hulp aangesteld mevr. M. Brouwer-=-Nijhóf· 
(1; (>;' q4J •.. , ! . '. :: • ' .. • . 

Op 15 juli a.s. zal als personeelsfunctionaris in dienst treden drs C.W. ·schoonheim. 

D~ Heer J.6. v.d. Baan Is aangesteld als candldaat-assistent bij het hoofdvakprac
t11um. 

Als. magazi j.nbedi ende"ial wordèn aangesteld de · Heer ' J:. , v.d. BI om en als J eerl i ng
bed1 ende de Heer F.A.M. van Dillen. 

Van 1 juli 164 t/m 31 augustus 1965 werkt op het practicum el ectroni ca als assistent 
de Heer W. van Dij k. .. .. · . . · .. 

De He~r G.W.G. de Kok treedt 1 augustus a.s. , ln. dienst van de F.O.M.-als' ~dló
techmcus en de heer G. Ruitenberg op 1 september als wetenschappelijk assistent • 

• ".l l 

MUTATIES 

~~t ingang van~ juli 164 heeft de heer A0 C.G._ V!ln ~ergen (~~ei werkplaats) het Fy_
s1sch laboratorium op eigen verzoek verlaten, hij is''fn dienst getreden van tiet 
Academl sch Ziekenhuis afdeling Audi ol ogl e. 
De Heer van Bergen Is opgevolgd door de Heer P. Nel emaat. 

De Heer R.L. blouton heeft per 1 juli.. 1.964· het fysi.sch,Labora.torium verlaten en Is 1n 
dienst getreden bij het Organisch chemisch Laborat orium als gl asi nstrumenhaker. 

De Heer R. G.J. '- Onstenk is overgeplaatst naar de tekenkamer van de Technische Dienst. 

VERTREK STAF -EN PERilNEa9..EDEN: 

·(n ~e ·1 oop van· ju1 i 1964 zal' d~ Heer L'.lU. Hardy op ·elge_n· verzoek het fy~is~h 
Laboratorium verlaten. •~- -·· · · n · 

De Heer H.M. van 'Rij n. van 'U boek houding · zal pet 1 ;bktober 1 64 i n mil i tai re di enst· 
gaan. 

Per 1 september 164 zal de heer F.Th. de Bats het Laboratorium verlaten. 



BENOEMINGEN EN BEVORDERINGEN 
Drs P.J. Th. Zeege~s-·t·s···inat"·1trgan9- Vän t a1rrttî~4- bevorder"d ·tot wetenschappel ijk 
ambtenaar 1 o k l ass e. 

Drs W. A. Heusi nkvel d is met Ingang van 1 april bevoritêrd tót •etE!l1schappÎll (j k ··trooftt
ambtenaar. 

Drs \11. Snelleman is'm-et ingang va~'i juni 1 6rbevord~rd tot wetens~happelï'H< hêofd-
ambtenaar~ ; 1 ,.: ' 

Met ingang van 1 september 1964 wordt dr. Chr. Smit bevorderd t ot wetenschappelijk 

h9ofdamb~?n~~~ A •. , 

HU1lRIJK. 

De Heer ·B. Slomp is op 9 j ~mj 196'. in het huwelijk getreden oiet mej •. D. Bos.. 

- fl1JDE GEOEURTË~iSSEN 

25 april 1964-; . ,, 
: · Rbl ànd Corn·a1 is Adri aan 

zoon van de Heer en Mevrouw van Arl<-van der Sch.fl s. 

2 mei 1964: 
Benny 

zoon- van áe Heer' en Mevrouw ·Schi mmel-äe· \fl th~ 
~ • t • • • ,J ~ ~ ' 

9 juni 1964-: • :· 
Vincent 

. zoon van de Hee.r :em Mevrouw V1 asbl oro-don Heeten •. 

DANKBETUI GI NGE~ · ,:· , 

' .. 

.•. 

♦ . 

De Heer en Mevrouw Daalhuisen danken de personeelsvereniging voor het geschenk dat 
zij bij hun huwel Ijk hebben ontvangen. 

Het bestuur Vjln, de pe_rsoneel svereni gi 09 dankt de Heer· van -Bergan-_voor- de· niedewerl<ing 
die bij 'altij'c(heeft vérleeAd. . · · · · ·' 

• 1 • • • • 

De heer v Bennekom zegt all en hartelijk dank, voor de Vl'i endel i j_khei d. di .! hem bij 
~ 1 • '. 1 • • ~ ,• ·, • ~ 

zijn afscheid werd betoond. · 

OOCTORAALEXAMENS 

23 maart 1964- : H.lll.L. Vonken, 

20 april 1964 : ll. van Haeri ngen, 

11 mei 1964 : H. Th. van Dijk. 

NAK AND I DATEN. 
.G.F. SmoQrenburg 
Talmalàan 39, Soestdijk 

R.L.C. de Vaan 
Hel voi rtseweg U5, Vught 

P.R. Boel ens 
Albatrosstraat 16 bfs, Utrecht 

exp. fys. 

exp. fys. 

exp. fys. 

Th. Stoop , el eet r. 
Justus v. Effenstraat 30, Utrecht: · 

. -
MEDEDalNGE~ 

,. 

Ch. M. • de Weert 
Parkstraat 24 bis, Utrecht 

111.E. v.d. Brom 
0ml oop 124, Utrecht 

G. Verkerk 
Jul I anaweg 230, Utrecht 

vac. fys. 

exp. fys. 

vac. fys. 

De Heer M~N. Koning, die in h~t Homoeopatlsch Zi•ekenhufs een operatie heeft ondergaan 
l s weer thuis en maakt het goed. · · 
Wij lllensen hem een spoedi-g · e~-al geheel herstel t oo. 

Na het vertrek van de heer v. Bennekom Is het onderhoud van gebouw en meubilair over
genomen door-.de ~eer v. Sart. 
IH euw meubll al r 111oet aangevraagd worden bij de heer v.d. Werff en het toezicht over 
de s1 eutel s berust in het vervolg bij de magazijnmeester de heer Veuger. 

~aar ons ten gehore Is gekomen heeft de heer van Bennekom een ongelukkige val gemaakt. 
h1 ~~ een geblesseerde schouder f s hij f n het Stads en Academisch ZI ekenhui s opgenomen. 
HIJ zal over een week het zi ekenhu!s weer verlaten en wij wensen ook hem een snel an 
al goheel herstel toe, zodat hij weer van zijn pensloenering kan genieten. 



EEN Hl EUilE HOO(lERAiiR,. 

Op 24 maart 1964 111erJ Or 1 r A.1.1. HoogenboOlll benoel!ld tot 9011000 h-.ocgl oraar in de 

experimentele natuurkunde. Professcr Hoogenbocm zal zich in het ~ijzonder bezighouden 

mat de insfall ati e en het gebruik. :11atL.de nieuwe 1'1.:\a.V tandem Van de Graaft generator. 

•Hot ·contract voer 4~zo versnall er, ·te leveren dMr de High Vcltage En"9ineering;- C6rpo-

rati cn te Amersfoort, werd in~idd~ls getekend op 5 mei 1964. Do insiders zuchtten hier

bij· van verlichting,. wê,nt het ju~rdè; äi l emaal l a~ger dan zij _. h~9~en .iedacht. , 

• ,, .~Pçof. Hoogenboom is in Utteeht geen onb~ken~e, want hij werd hier gebvren e~ ~a 

zijn Delftse opl èitlin~ ht natuàrkundig ingenieur, promoveerde hij hier il'l 19513. Daarna 

warktc hij een jaar bij Prof. Buechnor aan het M.I . T. (Cambri dge, ~lass.). een instituut 

waar al vele Utrechtse kernfysici kortere of langere tijd doorbrachten. TerÛggekomen 

werd hij Philips mcde•erker, bal ast met de voorbereiding van het experimentele undorzcek 

met de ni eu,re el ectronenversnell or in Amsterdam. ·- . . . . 

· Wij zijn· ve~heogd, dat Prof. lb~enbcom de weg terug naar Utrecht heeH 1<unnen vin-

~en (hot ging bijna mis, toen er ?Ok een aanbod u\t ~ochester killar.t) en w_ij hopen, dat 

wij nog 1 ang van zijn vol o çoede gaven zull en kunnen profit eren. 

., P.M.Enctt:. 

. . -· . ~ : 

.. ' 

. . .. PERSONEa·sFtiNCTIONi.RtS : .. . ' ., 

Op 15 jul f a.s. za1 del ang verwachte personeelsfunctionaris voor het Fysisch 

labor_atorium in dienst treden van de Uni.versiteit . Daarmee ts een eerst& resultaa\ ~e

reikt uit de organisatorische onderzoekingen van mej. ·H.Hijmans het heaft veel moeite 

gekost om de juiste persoon te vinden, maar tenslotte zijn wij toch dicht bij huis 

-en goecl- geslaagd. 

Ors C.hl. Schoonhei111 heeft zich bereid verklaard de moeilijke taak op zich tè nemen; 

reacls verschillende jaren was hij werkzaam als assistent-personeel chef bij een semi

overheidsorgaanïn Utrecht en onlangs heeft hij het doctoraal examen sociologie afge

legd aan onze universiteit. Hij kent dus onze universiteit , kent ook Utrecht, zijn ge-, 
boortestad en kent de omgeving van Utrecht, want hij woont in Odijk. De eerste twee 

maanden zal de Heer Schoonhei111 zijn tijd verdelen tussen kennismaking met het personeel 

van het Fysisch Laboratorium en kennismaking met het bureau van ~e Universiteit. Dit kan 

niet allemaal tegelijk ges chi eden, zodat het wel zal voorkomen, dat vel en de Heer 

Schoonheim al lang op de trap of in de gang zijn tegengekomen, voordat hij officieel 

met hun onderdeel of werkgroep komt kennismaken. De taak van de personeelsfunctiona-

ris is omschreven in een door mej. Hij mans geschreven rapport, waarin als cnderworpen 

genoemd wt rJen : o.a. personeels-inventarlsatie en planning introductie van nieuw per

soneel, Interview met vertrekkenden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, men

selijke verhoudingen, communicaties opl eidingsprobl omen; persoon] ijke omstandigheden 

onderwerpen, die van groót belang zijn voor alle medewerkers aan het Fysisch laborato

rium. Mede door dit rapport is het bij Curatoren opnieuw duidelijk geworden, dat voor 

een goede gang van zaken in d~ instituten en laboratoria niet all een nodig is, dat aan 

hoogleraren en beheerders materiële en financiële middelen ter beschikking worden ge

steld, maar dat ook op het gebi ed van de menselij~e verhoudingen méér deskundige hulp 

moet worden geborlen, dan vanuit één bureau kan geschieden: het is verheugend, dat het 

Fysisch laboratorium de eer te beurt valt cm als eerste vo~r een personeelsfunctiona

ris in aanmerking te komen. 

••• 
-9-



De Heer Se."ioonhoilltwordt staffunc~~tinaris,. ,d.w.z. hij zal voorlopig geen directe lei

üi ng aan porsone~l. ~e~~n---~n daardoor- g;m~kk-el
1 
i j_ker_ ~at een. i ~~~r. i ~,~ h~og tot 1 aag 

· i o contact kunnen ko~en. 

Langs doz~ weg hot verzoek aan alle mede~er~ers v~q
1
h~t ~rsi~ch La~9rat~ri~m 

om de.niOUIJe personeelsfunctionaris, in ieders persQool ijk bel~n~ 7n ~n het b~lang 

van oe univorsiteit, het vertrouwen te schenken, dat voor de uitoe~en~ng_van de~e 

functi e nocdzakcl ijk is en een hartelijk wel~om aao_ de l)ieuwe fun~tionari_s._ 

,, 

• 1 

Prof.Or H.C.Burger, Eredoct.nr in .d.e. ûeneeskunde • . 

Bij gel'ogenh'eid van het achtste· luht'rum··v·an d:e udiversifeit' te Nijmegen he.eft de 

· Senaat van· d'i e UhiVers i toit op voorstel van d'e faculteit der geneesku~de aan P·rotessor 

Burgo~ het eredoctoraat" in de geneeskunde toegekend, daarmee onderstrepend de grote 

<WàardèrÎng voor zijn •werk, welke waardering vak vele Zi)den reeds is geuit bij gele

genheid van zijn zevenliyste verjaardag en zijn afscheid'. · 

Eerr ere-ctoctoraat" is de hor,gste ondorschei ding, clh een Uni versi tei t kan verlenen 

en daarom wordt dan ook, voor hot voorstel tot stand komt, een zorgvuldig beraad' ge

houden en worden do overiloglngen uitvoerig' geformuleerd. · 

1 n deze overttrgi ngen wordt de gro1e béwonderi ng gauit voor het ,etenschappel ijk 

oeuvre van Professor Burger, wordon in het bijionder zijn grote verdiensten genoemd 

bij het fundament!!! e werk op het Qebi ed vàn de el ecirocardi ografi e en de ~·echani ca van 

hart on bl oedvatenshil sel en wordt zijn 1 ah~duri ge en vrucht bar~ werkzaamheid als 

1 eraar geprozen. Uaar de voornaamste overwegfog is óngotwij fel d, dat Professor Burger 

in de volle zin van het woord baanbrekend werk heeft verricht door als eerste in Ne

derland de 11edi scho fysica-' als zal fstandi g wetenschapsgcbi ed vorm te geven. Hierdoor 

worden de verworvenheden der natuurkunde op systematische wijze toegepast bij de ont

wikkeling der mensbiologie en de pathclogie. Dit is voor dit wetenschapsgebied van on

schatbare waarde. De gegevens der natuurkunde, haar denkmethode en beschrijvingswijze 

en de opleiding der fysici zijn onmisbaar voor de uitbreidiny van de kennis van vele 

gebieden der geneeskunde, waaronder zoals boven is aangeduid ook de mansblclogie moet 

worden gerekend. 

Het randgebied der fysiologische chemie of biochemie bestaat reeds voel langer. 

De enorme betekenis, die de chemie voor de geneeskunde heeft gehad, kan moeilijk over

schat worden en velo chemici voelen zich momenteel tot dit randgebi .;d aangetrokken. Een 

analoge ontwikkeling kan bij de medische fysica en Je biofysica worden verwacht. Voor 

Nederland is hiervoor de weg gcwezin en gebaand door Professor Burger. Het is dan ook 

niet verwonderlijk, dat vooral hiervoor het eredoctoraat is verleend. 

.. 
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lfu, eer: hintigtabt~.:~!1 nadat ,Profe~r_Bur.ger 111et _de __ medische fysica is be

_Q;onnen, _zijn de yr_uch,t;e~
1 

d_u.i;dceli j k aanwi ~ sbaar. 1 n de j arEl-P ._na de _1 aatste oorlog 

heeft het aantal leerstoel en en 1;1erkgroepen in Nederl anp. op IQ!JO)sch fysisch en bio-
• • • - .. • ' - · • • - ,,. • • ; .:. • .r; • '· • 

fysisch gebied het tiental reeds overschreden en is er. al veel wetenschappel.i jk on-
.. • • • ·, . '- . ,:_; l ' • • 

derzoek yan ;,;oed niveau verricht. Er is een bl _o_ei en~e _1eteps~happel i )ke ver~ni,9i ng, 
~ • 1 • - • • • 

de Stichting voor Biofysica , di e in zijn huidige vorm dpor Professor Burger in het 
• • • • " • - 1 

1 even is geroepen. De samenwerking met medici en biol ogen is aao.zienljj~ geînten

si veerd. 
,, . 

Het zaf 'si echts weinigen gegev_en zijn een zo vruc~tbare wetensc,happel ij ke 

1 oopbaan te hebben. Nijmegen beschouwt het als een grote e1:1r, aan Professor Burger 
• , J. , Ï • • •... _ ~ ! 1 ".... • • • .-' • 

het eredoctoraa,t te tietlben mog~n verlenen an voor ,mij i,s h~t een groot voorrecht 
' 1 .. . : ,. ! • . ~ ... 1, '· 1.. . •. 1 • • 

an een ni llt minder groot gerioe~en _mijn ei gen leermeester tot. eredoctor t e hebben 
, . ·1 • • •?. ,. L, • . ,. · 

mogen promoy~,:l;)n. Qi j wensen, dat Pfo.fessor B1.1rger nog vele jaren zij~ k~ac~ten .. ' . . . 

aan de medische fysica zal kunnen geven. 

A.J ;H. Vendrik. 

'1 

J ' • t' , 

. . , 

'-' 'I 

NI EUiiS VAN aECT~Nl f.A 

. De_ k_w_adsklok; frequentiefoufper 16.5. 164: -2.10-9. -verloop sinds 6.2.'64: 
-11 

-4.10; ·. _per dag. 

Mini afour standaardkastj es. Teneinde aan de. toenemende vraag naar kleinere kast

jes voor b.v. transistorwerk te kunnen voldoen, hebben wij een module-systeem ontwik

keld, •!!arbij plugin kastjes van 1/10 resp. 2/10, 3/10 en 4/10 rekbreedte in een frame 

van 4 oud~ eenheden geschoven kunnen worden. Aan de achterzijde zijn voedings- en door

v.erbiod.ingsmogelîjkhedell d.m.v. 12 polige pluggen. Zowel achterop als voorop is flinke 

ruimte voor verdere pluggen en bedieningsorganen. De kastjes zijn van gesloten uit

voering 6f voorziep1van_ ventilatiegaten. De k~einste t~ee typ~n ook nog in een open 

uitvoering, d.w.z .. voor- en ,achterpaneel en daartusttn alleen-·tltee verbindingsstrippen. 

De T.D. had in de ontwikkeling een flink aandeel , voorbeelden zijn op Electronica te 

be zi ch-t i gen. 

Door het toepassen van de 111od-erne geslepen C-kernen is het o·ns thans moge] ijk s6ms 

klei nero en veel al betere transfórmatoreh te vervaardigen. Ook het maken van bijzondere 

typen zoals scheidingstrafo's en· smoorspoelen gaat nu aaniienlijk beter. 

•
1 Nu· voor vacuummetlng de ionlsatfti6J1~-·volgens Bayard - Alperl steeds meer gebruikt 

·wordt, is de oude "l!Ul. •-kast op ·de lièl.ling gezet . D. Eleveld vervaardigde prototypes 

van ·een passend ontgassingsapparaat en een emis~iestabilisator. Aan een coll ectorstroom

resp. drukmeter wordt gewerkt. 

Over vacuum gesproken: er is thans eeri gestabiliseerde voeding voor een Pirani 

lekzoeker, uitgevoerd in een .miniatuürstandaardkastje. Inl. ·J. v.d. Kruk. 

N6g meèr vacuum: ook voor de betef8 PenningbÜls Is Jr thans een ·gestabil isecrde 

en beveiligde voeding. V - 2000·V, de stroomgrens ï•s instelbaar 'tusseh 10 micràam·p. 

en 1 mA.· 1 nl '.' H. Eleveld . 

Het bekende eenpits electronische thermostaatrelais heeft een verjonging ondergaan. 

Het is nu een transistordoosje gé'worden de kwikdraad wordt nog aanzienlijk minder be

··last dan vroeger, en de slijtage en wandeóntwfkkeling zijn minimaal. lnl.J.langerek. 



l 

1 n na vol gi 09 van ve;l"e amiere 1 aboratori a zijn wij or toe overgegaan zel fgedrukte 
------· . ,. ----- · - -

s-chakel_i ngen te vervaardigen. De toepassin·g blijft bep·erkt tot die proj eden waar deze 

techniek ons uitgesproken voordelen biedt, zoals kleine series van betrekkelijk- 9ecom

pl iceerde apparaten,.of ·indien uiterste reproduceerbaarheid vereist is. 

j . 

6.J.K. · 

JAi'..RVERSI.AG TfCBNISCHE GESPREKKEN 1963 - 1964. 

Dl t jaar is er binnen de muren van ons_ laboratorj um en.opgemerkt een l u~tn.1111 9evi erd . . . ' . . 

Het was dit jaar voor de vijfde maal , tlat de groep ntochni sche 9esprekkentt. zij p. bij den-

komsten hoeft gehouden. In het begin ~erd er gezocht naar een geschikte uitvoeringsvorm 

dl~~ blijkens do voorgaande jaar'l'..9~s_lagen, niet zo gemakkelijk te vinden wa~ .. Yoorzich

tÏ g
0 

beschouviend kunnen wij tot de conclusie komen, dat dit )_aar: m~t succes yol t.JOns een 
. . . 

yast uitvoeringsmodel gewerkt is. Een hui~houdol ijk regl emont zag het 1 evens~ icht.Hier-

in wordt gesteld dat de bedoeling van de gesprekken is: de ~echnische assistenten van de 
. - . 

verschi Il ende werkgroepen . on af dol i nyen prcfi j t te 1 aten t ~ekken van eryari ngen door an

d~ren opgedaan. Dit werd t_Jereal iseerd door sprekers ~it te nodigen tot het ho~den van 

_voordrachten over fysische onderzoeken.In vele gevallen vol gdo hierop e~n g~animeerdo 
- ' . 

discussie. Als nadeel van deze methode k~n g~noemd ~orden, dat de technische problemen 

van de assistent Zillf te weinig in discussie worden gebracht. ~lisschien kan het bestuur 

i_n het komende jaar hi or eon oplossing voor vinden. Uiteraard zijn suggesties van de 1 e

den bijzonder welkom. De yesprekken werden regelmatig ied~re ~we8:d~ di~s~aQ _in de maand 

gehou_den. De_jaarlijkse bestuurswisseling, waarbij één van de twee bestuursleden af-
. ' , : . 

treedt, blijkt gunstig te werken. Of iets al dan niet geslaagd is kan in vele geval-
. i ., .. . 

len afgewog({n worden .aan de belangstelling. In onderstaande lijst zijn de cijfers ·gege-
• • 1 1 • l • 

ven die hierop betrekking hebben. 

A" aa~t~] 1effe.ctieve1 leden. Dit zijn personen, die op de ledenlijst voorkomen 

waarvan men kan verwachten dat ze ook aanwezig zijn (er zijn n.l. ook 1 eden, waar

va~ men °verwa~ht dat ze nooit komen). 

B • gemiddeld aantal deel nemers. Hi ~rbij is gemiddeld over het aantal gesprekken in 

één jaar. 

A 

B 

1959-160 160 - 1 61 ' 61 - 162 ' 62 - 1 63 1 63 - 1 64 

22 

16 

24 

16 

30 

19 

34 

21 
40 

26 

Het programma dit jaar was aardig gevari ee~d en zag er als volgt uit: ' . . . . - . . 
8 oktober :Prof. Or J.A. S~it:nOptisch ond~rzoek alhier". Er werd een overzicht ge-

. ,. . . ,.: . 
geven("an ondcrwe11Jen binnen de optica, waannee men .zich zoal bezighoudt. 

Het een en ander werd met demonstraties· verduidelijkt. ( 34 deel ~em~r:;) .. 

12 november :Drs J.H. v. d. Uaas (Analytisch chemisch laboratorium):"lnfrarocd-~pec

t rofotometersn. 

Er werd een uitvoeri ge heschrijving van de methode en apparatuur gegeven. 

( 21 deel nemers). 

1(, december :Drs 6. van Herpen: RSpanni ngsrekmetingenn. 

Er werd diep ingegaan op de technische details aan de hand van enkele 

zeer interessante demonstraties {16 deel nemers) . 

14 januari :Van het technische filmcentrum werden een drietal fil ms vertoond. 

( 32 deel nemers). 

11 februari :W.J. van Kuil enburg: "El aktrcnische muziek•. 

Zie voor een uitvoerig verslag Fylakra april 1964 {28 deelnemers ). 

26 februari :Excursie naar Philips Eindhoven. 

14 april 

12 mei 

Zie voGr een uitvoeri 9 verslag Fylakra mei 1964 {35 deelnemers). 

:Drs C.H. Weijsenfel ~ : "Kathode verstuiving". 

Op eenvoudige wijze werd het fysisch principe duidelijk gemaakt en de 

technische ui tvceri ng besproken (23 Jeel nemers) . 

:Dr Chr. Smit : "Schokgolven". 



\ . . . . . . . . ' . 
Het voor ons laboratorium nieuwe onderzoek werd besproken. Er werd vooral in-, . . 

gegaa·ri op 'ci'e ta·chnischci ·details. De apparatuur werd op de afdel'rng zelf be-

keken (24 doel nemers). 
1 • 

g juni : J.J. v.J. Linde: 11Printed circuits in de electronican. Op uitvoerige wijzo 

werd bes_proken, hoe men op het laboratorium zalf met eenvoudige hulpmidde

l en de ei rcui ts kan maken ( 25 deel nemers). 

De voorzitter A.C.G. van Bergen treedt ; ol gans het rogl oment àf. ~et deze taak zal in 

hot komende sei zoen de huic..i ne secretari s belast ••orden. Het secretariaat zal waarge

nomen wor~en door de hoer T.E. ~•Arnaud. Gaarne willen wfj ànze dank betui~en aan allen 

die aan het wol sl a;Jen van de gesprekken dit jaar hun aandeel!· hêbbcin.geh~d. In het bij

zonder geldt Jit vcor ~u sprekers en de heer A.C.G. van Bergen, di e gedurende twee 
! \ 

jaar de stuwanjo kracht l n do greep is geweest. 

~.J. A. de Voi gt 

(secretaris). 

F.EESTa IJK. BEZOEK TRANSITORIUM. 

Vrijdagavond 5 juni ~erd er een feestelijk bezoek gebracht door de werkers van het 

Fysisch Laboratoriûm aan het Transitorium. Door de beheerder, dr Wouters, was een feest

co1Dmi ssi e benoemd, bestaande .11i t . de heren: 

Prof. Dr Thomas (voorzitter) v.d. Werff 

Dr Koudljs v. Zijl. 

Om 8 uur 1 s avonJs werden de bezoekers, bestaande uit 130 persvnen, ontvanyen in de 

kantine en werd een kop koffie aangeboifon . Prof_. Thomas opendo,de avond met eE!n wel:

komstwtrord·, waarbij de grote zwijgzaamheid van de Groningers in het daglicht werd ge

steld. Na deze opening kreeg dr Koutlijs h~t woord. Deze gaf een uiteenzetting over de 

puzzl. etocht Joor het Transitorium. 

De bêzoekers werden in 3_ x 2 groepen verdeel d, n.l. A1 A2 - B1 a2 en c
1 

c2. Op verschil-

1 ende uitgangspunten startten de eerste gr..iepen A
1

-B
1 

en c
1 

\!O 5 minuten later de groe

pen Af B2 en Cz-

Het werd een leuke, maar wel vermoeiende t ocht. Gelukkig kon men aan het uitleenburoau 

In de praktikumzaal van het hoofdvak een frisdrank krijgen en hier werd ~retig gebruik 

van yemaakt. Alle puzzelaars kJiamon t ensl otte terecht ,in de grcl!tste cC1llegezaal, waar 

de slotfase inging van de tccht. Hier werden door middel van tel evisie-camera 10 fot ~'s 

getcond n.l. 5 uit het Transitorium en 5 uit het Fysisch Laboratoriu111, natuurlijk door 

elkaar. De bezoekers moesten nu noteren op hun instruotieblad, wat iedere foto voor

stelde en waar die foto gemaakt was. N-tï dit was -erg moeilijk , 111aar wel spannend. Hier

na ging iedereen weer naar de kantine, waar i ntusson gezc,rgd was voor ee_n sfeervcll e 

kaarsverlichting. ~a de koffie. met gebak werp-de verdere avond d~orgebracht met spel 

en dans,- riaar ,verschil lende pr.ijzen aan verbQndeA waren. De versqi.ill ende spelen, die 

gespeelJ zij r. waren: Het wuithofspel w, Evenwichtsrace, ballenrace, ballendans, kaar

senrace, courantenrace, letterspel en pindarace. tijdens deze spal~n had de jury, be

staande uit de heren Prof . Thomas, dr Koudijs en v. d. Werff, zich teruggetrokken os de 

ingevulde formulieren van de puzzl et ocht met een grote nauwkeurigheid te bekijken 0111 

zo de winnende groep eruit t e vissen. 



Dit werJ dan ook later op de avonç! Qeke~~ gem~~-t .• _ De_:pri j~_wj rnaar, die het 9rootste 

aätttal :fofo 1 s had herkend , was de hear -Kal ff. 

OHiaggel ijk snel ging de avoncl voorbij dour dë• p~&Hi-ge sfeer; di8 ·er heerste. 

Or Wouters sprak aan het oindo van de avond een -kort dankwcord uit .en zo langzamerhand 

ging iedereen voldaan naar huis. 

Graag wil ik van deze plaats nog de dames va11 Leeuwen en Corsten hartelljk,dankzeqgen 

voor de·kauri ge verzorging en·servering van de vorschill ende dranken- e11 spiji;en. 

Ook de heren ten·Bosch en Corbijn mijn oprechte da-nk. 

PRIJSVRAi,G nREISVERHAAL•. 

De redactie heeft besl oten, in samenwerking met do personel?lsverenigï°ng een prijsvraag 
1 

uit te schrijven en zal het a3rdi gste en het l oukst geschroven reisverhaal bekronen met 

een boekonbon_ 

Dit verhaal mag bestaan uit maximaal 500 wcorJen. 

Dezo ·vcrh~l en kunnen warden i~gel cvard· tot en met 1 s.iptember l 96~ bij ·•ej '. 8.111. Zand

vJ° i ut, kamer 302c, ·Fysisch ·La~oratori u111 . i' n liet septombernum!:ler zal Jao ·hof bekroonde 

verhaal worden afgedrukt. 

B.v.Z. 

FOTO- en DIA-WEDSTRIJD 1964. 

In oktober zal er -weer ean foto· on diawedstrijd georganiseerd wordon. Hel onderwerp 

is geheel vrij, dus U kunt tn Uiót vakantie al eens -naar .sen geschikt onderwerp .uitkijken. 

VoocJ tle fotowedstrijd' tij n hreë tomaten gel dEmd, t.w .• 9 x. 14 cm. (briefkaart) en 

13 î< 18 cm. 

Verdêre gegevens hierover zult u in één van de vol geode Fylakra1s kunnen lezen. 

~cces! 

B.v. Z. 

. A A N 1 · 1 N S T E N Y A ,N D E B I B L l O T H E E K 

Ni ouwe. boeken: 

' 

( i nclusi ei F.O • ..fll •. en didactiek) 

1 nternati onal .commi ssi on on radi ol ogi.cal, protecU on. 
Recommendati ons. ,of the international commi ssl.on on- retli o-
1 ogi cal., proteçt ion. Report of commi tee 11 on permi ssa-
bl a dosë for:internal radfati on. (1953}. ,963 (45343) 

Phil 1i ps; ! 'G. ê., J. B. , ari on•· ~ro'gress î h fast neutron physl es. 1963. ( 453~4} 
and J. R. Ri _sser ( eds •. } # 

Cl ementel, E., and 
C. Vil )i \(:eds.) 

Ki enel , G. ( ed. ) 

Pol l orman, ltl. 

Barrtngton. A.E. 

Licht, S. (ed.) 

Karn:· G.Ä.; and T. rn. Korn 

Ccbine, J.D., 

Proceedings of the conference on direct interactions 
.and nucleàr reactioo 111echanisms, hold at the i nsti tute 
of p~ysics of the university cf Padua, September 1962. 
f963.' ( 45345) . -

Physi k iind Technt k von Sorpti ons- und Desorpti onsvor.:· 
gängeri- bil!· nie·deren Drücken; Verträge des 2. Europä-
i schen Symposions. 11 Vakuunl1 Juni 1963, Frankfurt am Matn. 
1963. (45_;!69) 

Bau e] emeRt e der Phy sl kal i sch .in T echnl k. 1955. ( 45 370) 

High vatuum engineering. 1963. (48110) 

"El ectr~diàgnosl~ ànd à1ectromyography. 1961. (49427) 

Efectroni c anal o·g ~o-mputers. (D - c anàl og computers). 
1956. ( 50049) 

Caseous conductors. 1958. (Fu 14) 

Roorda,J.,en J.P. Roordá jr. Radiotechniek; handboek voor de studie van radi o zend• 
en antvangtechnt'~k. 7e dr. 1962. (Pe 11/13) 

Purdon, C.E., 

Hall, D.A. ( ed~) 

Neurath, H. ; and 
H. Tuppy (eds.) 

• 1 

Genetl c effects of' rad! ati ons. 1963. ( R 7 3) 

t nte-rnati onal ravi ew of connecti ve tl ssue research. 
Vol.1. 1963 (R 74} . 

Proceedi ngs of t~ fourth I nhmati onal congress· of 
bi ochemi stry, VI enna Sopt. 1958. Vol. 8. Prot eins. 1960. 
( R 76) 



Kröger, F.A., The chemi stry of i mparfect crystal s. 1964. ( Vs) 

Kelly, R.L., • . À tabl e of e(innlsl'll on ! i nes in t:he vac4um ul travl ol et 
-·-·· · · têi~-~ff elemenfs:" (6 "ä"n\jstroms· fo-2000" angstroms.) 

~Çli · 561_2. ,:_JQ~O. { Vs) i. 

Rado, G.T. and H. Suhl (eds.) Magnetism Vol. 1 and vol. 3. 1963. (Vs) 

Beer, A.C., 

Ca_nnichael, R.D., and 
· E.R. ~lth 

Papoul ar, R. , 

Wol f, E. , ( e.d. ) 
·' . 

Clarke, J.F;, and 
M. McChesney 

Laurm;n, J. A. ( ed~) 

Galvanomagnetic effects in semfconducto1;5. t96~_•...: _ ('.1'~) 

Ma-t:h~aHcal- tabl eis and fo nnul as. 1 st ed. 1931, rep r. 
~ 961. , (~lt99) 

: f>hénOllllmes electriquos dans lez gaz. 1963. (6366) 
' . 

Progress_ l n opties, Vol. 3. 1.~f4. (8040 111) 

Th~ dynami c·s ~f real gas es. 1964~. "{ 9441) 

- .! : : • 1 t4 I • 

Rarefi e~ ga~ dynami es._ 2 vol s. 1963. {9442h); 1 

'î rabld ng down p·arti cl es. 1963. ( 10414) 

Die Wel1enmechanfk. 
0

1963. {11303) 

Hili, R.fl. ,' 

Schrödinger, E., 
Hei sanber9, W., und ~-~-. Bphf ·oi~ Kope~hagen~r Öe~tung der Quantenth~ori e. 1963. 

.. (11304) 
.. . 

Bahr, N., 

• J • - • 

Vlheel er, L. P. , ·. : .. 

. - - ... 

Guthrt e, ~-, 
Ij 1 ' 

Essays 1958 '"1962 en atomie physics and hu:1an 
kno'lll ~dga. 1963. ( 11305) 

Josi,ah Willard .6lbps;-_ the history of a.or.eat _m1 _n.~.--
2nd ~d. 1952, repr. 1962. {11306) . 

. { .. .. - .. ..- ~ ' -·~ . 
El ectrons, atoms, metal s and all oys; 3rd ed. 1003. 
{38216) : . ' •: ••. , •. . 
Vacuum technol ogy. 1963. {48111) 

.. . • ' • ... • • • ·.. ; il -

Al bom promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht, 1815 -
1936en · ' : •• . ·· ·,·· 
Album prmirotorum der Veeartsen! j kundige hoogeschool , 
1918 - 1925. 1963. (241 '.}~4 A) . . . , . "· 

1 • 

Bureau of na val . p_erso_n,nel. Basic el ectroni es~ 1 ~6?~ 
( Pa 14) 

Lewis, B.
1 

,and G. 
1
v?n El be CMbustlon, fl_ames and expl osions of gases: Jn(~ö. 

.. 19_63. {93~7): , . . : . . 

Jay, K., 

Rhodes, R. G., 

Na.tl onal àcàdemy of sci ances; Nati onal research êoun-· 
- ei 1; Subcommlttee on nucl aar constants, comrili tte on · 
nuclear science. El ectromagnetic 1 ifetimes and proper
tjes of nuclear states; proceedings of a conference, 
G~tl 1nburg, 0ctob_er 1961. (1039.0) , · · . · . · _ 

Cal der Hall; the story of Britains first atomie power 
stat! on" 1 956.. ( 11307) 

- 1 • • • 

1111perfeati"or\ and · actf ve- centers in semi ::-ar,ductors. 
1964. (Vs} 

Hirt, R.C., and R.G. Sc~mlt-t, Blbliography-11f vacwum ultraviolet spectroscopy. (Vs) 

Hil ton, H. • . ,_ .Mathemati:cal cr~tal-1 agraphy and the theory of groups 
of movamm ts. J 1963. • ( Vs) 

Jiott, .N.F., and l~N. inaddqn,.Wava mechani'CS àn~Hs applications. 1948. ,(.Vs} 

Fenimore, C.P., 
Chi u; H;. y;;· and 
Vl. F. Hoff man ( eds.) 

Holland, L., 

Di el s, K., und 
R. J a.eckel { eds.) 

Ki enal , G. ( ed. ) 

Schoffa, G., 

Kamen, M.D., 

Chapi ro·; A. ~ 

Knox. R.S., 

H_P~ham, M., 

lllemistry in premixès fTames. 1954. 

'Gravtt:ati on ·and rei"~Ü vi ty. 1964. 

(5130 p) 

( 9276) 

·Atr~s -~f eleà"rcin spfn rasonance spectra; theoreti
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W O N E N B U I T E. 1· . U .T R E O 1l J~. 

Naar 'aanl aJ dJng· van e.en. onlai9$ .vooi,gek011en· ~vaH, til 1 k er de aandacht op vest1 gen, 
.. - ., ... ,, 

dat wanneer persone1tl van de unlversl telt il ch -btil fen de stad ut recht wil vestl gen, 

hiervoor ro,.;.eel d~ ,-oeste~·1nV-v~
1 

r.uratoren .nó'dlg Is. .• . ï . 

• De.ze toeste111111f ng wo.rdt prac,·11~êh --~tijd. ve'rle~nd, ■jar Is van groot belang Indien ■en 
-

1 
, • • • _ •• ,, 1 ·., • , , , , 

l ~ter vergoed! ngen van rel skosten of verh_uf s- en tnrl chtfngskosten gaat aanvragen. 
~ . • • . . • . t ' 

1 n het al gemeen Is het steeds goed 01. over ve5tl gi ngspl armen even te ko■en praten. 

De Beheerder. 

REISKOSTENVERGOEDING 
,; 

Aan ongehuwden kan een vergoed! ng vo~r gezl nsbezoek ,orden toegekend en "iäî b"I j een'' 

1 eeftlj d: tot en 11et 17 jaar : 1 x per teek 
: -~ ~ n .. :'· n J. -----·-···· , .. - - .. 

van 1~ t1■ 24 ;~r : 1 x peri~ dagen 
• 1 ,. ,. • a -

.. , 1 

van 25: t/• 28-. jaar : -1 x· per 11aand. 

Deze regeling geldt ook voor ... erkne■ers In dienst van de Stichting F.0.111. 

Ook zull en l n het verval 9 voor· 1erkne11er~ 1 n dienst van de F.O.I. rel skosten worden 

vergi}ed" ~1du~1·n(de. ,erkd'agen. van ,oonpl aat ~ naar. slandpl aats en •el wanneer de 1000-- . 
pl aati buiten een straal van 10 ka. van de standplaats Is gelegen. 

V A K A N T I E V E R L O F. 

Voor personeelsleden, die tenminste 6 ■aanden In dienst van de Stichting F.O.M. zijn, 

ls de duur van het jaarlfjks vakantieverlof 11et ingang van 1 januari als volgt vast

gesteld: bij een bruto maandsalaris van minder dan f. 623,• : 14 werkdagen 

f. 623,• of ■eer, doch ■lnder dan f. 780,- : 16 werkdagen 

f. 780,- of meer, doch minder dan f.1199,• : 18 1erkda9en 

f. 1199, • of ■eer : 22 werkdagen. 

Voo, wetenschappelijke medewerkers en assistenten Is het vakantieverlof, onafhankelijk 

va■ het sal arl s, 22 werkdagen per jaar. 

r 


