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MEDEDELINGENORG11t1N VOOR HET FYSISCH U80R"TORIUM 

~euactie: Prof.Or. J.8. Thomas, voorzitter 
Dr. Tj. HollanJtJr, Mej. 1·1.11.M. Rut t en, r1.J. Schimmel, 
vrs. C.M. Schoonheim en B. van Zijl. 

Tl:.R Nr1GEO,.,CHTErll S r1nN P~OFESSOR DR. H.C. tlUtlGER 

januari 1966 

Op 28 decemb;Jr 1965 over] eed Profes~ or Jurger na »en korte zi akte. Het bericht van 
zijn heengaan heeft' ieC:er-, die met hem in contact is gekomen, bijzonGer getroffen. 
want niet alleen was Prcfessor Burger eer. man van wetenschap, die over de gehele we
nil d als gel eertle geëerd werd; hij was ook mens in de bes te betekenis van het wooro. 
Zijn kennis en zijn mens-zijn iaren zo ver~even, dat hij zijn belangstelling richtte 
op een wetenschapsgebied - de medische fysica - dat wel zeer direct de medemens dient. 
Hierum all een al is het een voorrecht hem gekend te heboen. 

Uit nummer van F 11 akra 111il getuigen van onze 9rote dankbaarheid en ons diep res• 
peet jegens hem. Hoe kan dit beter, dan het woord te geven aan eniye mensen, die hem, 
ieder op verschi 11 ende 111i j ze, gekend hebtJen. De Redakti e heaft dan ook aan enkel en 
gevraagd een bijdrage te schrijven. Het iS' typerend, dat allee het graag gedaan heb
ben. 
Onze sympathie gaat uit naar de familie van Professor Burger. Hoeveel te meer zullen 
zij hem missen. Mis~en zullen wij Professor Burger allen zeer zaker. 
Zijn nagedachtenis zal steeds in ere blij ven. 
Hij ruste in vrede. 

Namens de redaktie 
J.B. Thomas. 



HERI NNERUIGEN AAN PROFESSOR ·BU~GEk 
- - door J.;,. Smif" · 

De persoon] ijke herinneringen zijn verspreid over een 1 ang tijdvak: aanvangend om
streeks 1930. 

,.lseerstejaars student volgde ik plichtsgetrouw de coll eges vt or fysici, maar daar
naast nog één ander col lege, en dat vond ik het aardigst. Dat was het natuurkunde-cal
l ege voor medische studenten, door Dr. ~urger, toen lector_ Daar waren de meeste en 
mooiste demonstratieproaven; daar werd de experimentele fysica levendig er duideliJk 
verteld. 

Twee jaar later hielp ik als college-assistent zelf üij het gereedmaken van di e 1 
proeven. Oit was (en is nog) een goede leerschool voor a.s. exçcrfr:ontatoref\ toenter-
tijd door de mede11erking van een ervaren amanuensis maar vooral door de stimulerende 
en deskundiye adviezen van Burger. 

Bij het nakandidaats experimentele werk kreeg ik al spoedig bemoeienissen met de 
meting van l iJnsterkton in optische spectra. Ik las over het fundamentele werk dat Orn
stein, Burger, van Cittert en Dorgelo op dit g~uied gedaan hadoen. ~ijna al het spec
trale onderzoek, dat ik meemaakt& in het laooratorium, betrof metingen in egissiespec
tra; ~or~ecte ~eting ,an lijnsterkten in absorptiespectra is nameli Jk veel moeilijker. 
Maar 10 eén onoerzoek werden toch absoptiemetingen gedijan: door ~urgeren Van Cittert 
betr~ffande_ de sterkten van hyperfijnstruktuurcumponenten van de groenelo,,,ikl iJn, gs
publ 1ceeru in 1908 en van heliumlijnen, gepubliceerd in 1940. Dit fraaie werk vormde 
voor durger de afsluiting van een belangriJke wètenschappel ijke I oopbaan op spectrÉ
scoplsch gebied. 

Verval gens passeer.fa de pc1ri ode 1840-195( met de daaraan voor iedereen verbonden 
moei] ijkheden. Nu was Burger's twatlde watenschappel iJke loopbaan bogonnen, ditmt1al i n 
de medische fysica~ Hij deed dat, v~gens ziin aard, met vclle toewijdin~ Hij wilde 
daarcm de niet medisch f,sische coli eges, die hij no~ gaf, betreffende meetmethoden 
en atoC11fysica, l iover aan een ander over~ragen. Ik werd hierin zijn opval gar, en ik 
heb daarbij nog jaren profiJt gehad yan öurger 1s standaarddictaten en collegeproeven. 
Ook het µrdkticum voor biJvak-studtlnten, welks supervisie ik toen van hem overnam, was 
goed georganiseerd en aardig. · 

Er was me gevraagd î ets te schri J ven over tien nog lat ere peri ode, namelijk na het 
ontstaan van de laboratoriumraad, waarin Burger toen de (eerste) voorzitter was. Het 
idee_ van de laboratoriumraad, damocrat,~ch als het is, had in hoge mate Burger's sym
pathie. ~1~ voorzitter hi elJ hij zich zo streng aan het democratisch principe, dat hij 
helemaal niet probeerde te domineren. Dit was niet bij gebrek aan welsprekendheid, in
tegendeel, oi j talrijke gel eganheden in en b1Ji ten het I aboratori um hebben wij de 1111 j ze 
~ewonderd waarop Burger "voor de vuist 111~g" een toespraak kon houden die prettig van 
inhoud en perfect van vorm was. Hij probeerde echter niet zijn mening aan anderen op 
te dringen. m een laboratoriumraad werkelijk democratisch zijn, dan is het nodig 
dat geen_ der deelnemers zijn eventuele geldingsGrang laat overheersen. Dit geldt hi or 
evenals 1n het verkeer op straat. Hoe ver gaat dJ _n21o~ie7 In het verkeer go-
beuren zo nu en dan ongelukken, soms door t.;chnische oorzaken, soms door on~rvaron
h~id, soms door andere oigonschaµµe n v~n Oè ue?lnemers. Burger heeft e~rl IJk en on
badtzu,cht i 9 geµrobeerd, Jorgel ij ka ongel ukken in ûe l ,;b~rat ori umra.11.1 te vot•rkomen. 
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ovrnuEN~INGEN \l"N [EN OUD--lEElll rrn [N V"KGENOOT 

Het zal geen verwondering vieldrnn, dat ·de_ medisch-fysici in Nederland door het 
overlij den van Professor Burger zeer gesch~f:t zijn. Hij heeft dit vakgebied in Neder
land geïntroduceerd en er vorm aan gegeven, hij heeft het verzorgd en grootgebracht, 
hij is er in zeer direkte zin ue vauer van. 

Na een zeer succesvolle loopbaan in de fysica is hij op ci/ca vijftig-jarige leef
tijd aan weten~chappeiijke pioniers-arbeid in de medi$che fysica begonnen. In korte 
tijd heeft hij zich op een belangrijk onderdeel een .iereldnaam verworven en hij heeft 
1·~eds Jaren vó6r zi jri emeritaat het welslagen van zijn 'llerk kunner, zien. 

Maar toch is het niet alleen c-. Jeze redenen, dat "iJ het verlies zo ernstig ge
voel en. Professor Burger was op haal ei gen flj ze een uitnemend vrienc voor ons al loo, 
·11aar wij diepe gevoelens van genegenhei ct vol'\!' f;el;oen opgevat. Zelden zal men iemand 
cntmoeten, die zo_ 5fri k-t eerlijk en i ntêger .as, zo onbaatzuchtig en vol! edi g betrouw
oaar. Hij heeft zijn leven aan de wetenschap gewijd, maar heeft dit nooit gedaan t en 
koste van de mens er., die op een of andere wij ze aan zijn zorgen waren toevertrou'Nd. 
Zijn kritiek op wetenschappelijk werk kon heel scherp zijn, maar zijn oordeel over 
r ans en was alti j J mild en bovenal vriendschappelijk. 

De medewerkers van de afdeling medische fysica van het Fysisch Laboratorium hebben 
oit al tijd ondervonden. Een discussie met Professor Burger over wetenschappelijke za
ken was steeds weer een rijke ervaring vanwege de diepte en de ulgebreidheid van zijn 
kennis en zijn groot didactisch talent. Maar daarboven was het een genoegen om met hem 
om te gaan, cmdat hij een vrlendschappel ijke sfeer wist te creëren, niet primair door 
woorden maar de.or zijn hartol ijke belangstelling voor ieder mens persoonlijk. 

Ik ben -er zeker van dat zijn beslissing om de medische fysica te gaan beoefenen in 
hoge mate bepaald is door de overweging, tiat hij hiermede cp direkte wijze de mensen 
kon dienen. 

De grote vruchtbaarheid van zijn werk spruit voort uit zijn grote int-elhctu.Jl 8 b~ 
gaafdheid, zijn experimentele vaardigheid, zijn vitaliteit en werkkracht maar zeker 
niet minder uit zijn morele kwaliteiten. 

Allen di e hem van nabij hebben meege~aakt zullen dit beamen. Moge hij ook in dit 
opzicht ons tot voorbeeld zijn. 

/;.J. H. Vendri k 
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1 N lfü10f{l "M HEkM"N C11RB.. BUl<GER 

Op 2ts december des namidda\jS ca. 5 uur overleed Professor Burger na een kort zi(lk
bed in het Stads- en Academisch Ziekenhuis van Utrecht. Een ziekbeo waarvan hij zich 
als uitermate deskundig cardioloog de ernst ten volle bewust was. Een ziekbed dat hij 
tot het uiterste rationeel denkend mens ah Mj wai in vollo ~onsei:;u:: .. :;,.,,.:-.n.-~ar~~n· 
l·on, :-' j he~ bczwa<:ra door het als onvoltooid bel even van hetgeen hij ten aanzi en van 
anderen als taken ook in zijn emeritaat op zich had genomen. 

Met hem is voor de Utrechtse fysica één van de allerlaatsten vé.n hen wier leven· : , d 
teruggrijpt tot in de perioJe van en voor de 1e werel doorl oy heengegaan. De jongeren 
onder ons kennen hem all een als de baanbreker voor de gezamenlijke exploratie door fy
sici en medici van het tussen hun disiplines 1 iggende grensgebied, een gebied waarvan 
hij in zijn inaugurale r:de de mogelijkheden en omvang schetste en waaraan hij de naam 
medisch·a fysica gaf. Het voorgaan aan :1! euw~ gsner&ti es van w~tenschapsbeoefenaren van 
diverse pluimage in dit door hem nader gestruktureerde terrein van onderzoek was voor
waar reeds op zichzelf een grootse 1 evenstaak, waarvoor hij vooral in de laatste jaren 
van zijn leven nationaal - zoals b.v. middels een Nijmeegs eredoctoraat - en interna~ 
tionaal grote erkenning vond. De ouderen onder ons realiseren zich echter ook hoe 
groot fysicus hij ook reeds was door zijn essentiele bijdragen op diverse andere ge
bieden van de fysica, voordat hij op ongeveer 50-jarige leeftijd de medische fysica 
introduceerde, een 1 eeftijd overigens waarop het velen niet meer gegeven is om het 
eLn benodigd voer zulk pionierswerk op te brengen. Van zijn vroegere werk zij slechts 
genoemd dat over kristal groei, waarop hij in 1918 prooioveerde, dat over spectraallijn
reeksen, en dat op het gebied van instrumentatie, waarbij wij denken aen manometers 
voor zeer lage drukken, thermorelais, galvanometers, fotometers e.d. 

De laatste Jaren in nauwer contact met uurger zijnd, heeft mij - en naar ik aan
neem ieder, die ~em beter leerde kennen - doen beseffen, dat hoewel in eerste instan
tie ogenschijnlijk slechts hoofd en hart heboend voor wetenschappelijk werk, hij zich 
middels Jit werk met lichaam en ziel gaf aan allen c,ie zijn hulp of m~dewerking be
hoefden of zochten. De vorm en de diepte van de sociale bewogenheid, die hieruit sprak 
was voor mij indrukwekkend. 

Het is voor mij moeilijk te doorvoel en hoe Burger de 1 aatste jaren beleefd heeft; 
~èrst met het vooruitzicht van zijn emeritaat en de daarbij ooor ham geziene mogelijk
heid van ilfgesneden worden van zijn levensnoodzakelijke werk, dan in zijn emeritaat 
hot wederzijds tastend znokon• in het Fysisch Laboratorium an elders naar een inhouds
volle wijze van samenwerking en contact, vooral na het vertrek van meerdere van de aan 
hem vertrouwde medewerkers en verval gens de voor hem nauwelijks verwerkbare slag om
streeks Pasen van de dood van zijn vrouw en de daaropvolgende dreiging van voreenzaming. 
Weinigen van ons zullen hem moer gegeven hebben dan zij van ham kregen. Mogen we ver
trouwen dat de velen, die hem achting en vriendschap toedroegen en aan hem hiervan 
bi ijk ge9a,en hebben, een oijdrage leverden aan een voor hem leefbaar debet, ook in 
deze 1 aatste peri ode. 

f1L,. Houman. 
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Pf{QHSSOR BURGER "LS uOCENT 

Vlak na het eind van de heeoe werel door] og, in het najaar van 1945, kwam ik als 
collage assistent voor het eerst in nader contact met ür. Burger. Destijds was hij nog 
gewoon Dr. Buryer, zijn benoeming tot hoogleraar zou eerst in 1951 plaats hebben. 
Ik schreef 11 in nader contact" omdat ik eigen] ijk het meer l)ebruikel ijka 111 eerde kennen" 
een niet geheel juiste formulering vind, In iil de daarop volgende jaren waarin het we
tenschapµelijk contact soms zeer intensief wc:s, heb ik nooit het gevoel gehad Professor 
Burger werkelijk te kennen. Voor mij is hij altijd een zeer bij zonuer man ge~eest, ?root 
om ~ijn buitengewone verstandelijke gaven, maar onbegrepen door Je vele parauoxen die 
zijn persoonlijkheid, althans in mijn ogen, in zich borg. .. , 

Onze samenwerking en contacten ·1:1.iver.• vanaf 1945 tot vlak voor ziJn oood bestaan. 
Zeer vele uren hebben we gesproken over de meest uiteenlopende zaken en hoe~61 hij als 
een goed uocent, veel tiJd gaf aan zijn leerling, bleef de afstand tussen leermeester 
en l eerl i ng bestaan. 

Het meest bewonderde ik in hem zijn vermogen ged~chten of theorieën in duidelijke 
eenvoudige taal uit te drukken. Een col 1 ege of een 1 ezi ng door hem gegeven 'Naren voor
beelden van opJouw en spreektechniek. Jedere zin, zelfs ieder woord, was overwogen en 
had zijn batekenis, Zinloze uitdrukkingen en gelui uen kwamen ni et vuor. Ver,lage~ en 
manuscripten voor publ i-katies en proefschriften werden steeds met grote zorg op inhoud 
en stijl bekeken. Zijn gevoel van pl ichts:-;ru-achting was zeer groot, zo groot zei fs dat 
vel en van onze generatie manen dat men een dergeliJke taukopvatting niet meer mag eisen. 

Zijn kennis van de klassieke natuurkunde was ongeëvenaard. Deze veelzijdige, zeer 
diepgaandekennis, stelde hem in staat aan haast iedere discu.;sie over medisch-fysische 
of bi ofys_i sche pr_obl emen deel te ntlmen èn daaraan een verstanvi ge bi jdr.-:ge te geven. 
Oppervlaktespanning, visceuze weerstand, st~oming, elasti~it~~t, optica, poh ~~iaalve:
del ing en thermostatica lilaran onderwerpen die hem steeds boa1uen en waar~an _h1J de ma 
thematische beschrijving spelenderwijs, op de achterkant van een convocatie, behandelde. 
In, ... ·• demonstreer.:ie hij dat kennis van de·moderne natuurkunde nauwelijks nodig is 
011 ·i~ 'grote gebi eJen van de bi ol ogi e nuttig 111erk te kunnen doen. 

Een \an de eerder genoamda paradoxen was daarbij voor mij dat ue man die in mijn 
cgen zijn kracht ontleende aan zijn diepe kennis van de wis- en na~uurkunde, meende ., 
studenten al voor hun doctoraal tot medisch fysicus te kunnen opleiden, nog voor dat ue
ze studenten 11et haast minima] e program van het natuurkunde doctori!al hadden door,, •rrkt. 

Daarnaast beschikte hij over verrassende experimentele ervaring. han het maken van 
heel dunne draadjes of metalen bandjes had hij veel aanddcht geschonken. Dunne rlraadjes 
werden o.a. geuruikt in snaargalvanometers. In het manipuleren met kl eine spiegeltjes 
of met haast onzichtbJar fijne draden be~at hij een gro~e vaardigheid. Graag vertelde 
hij over dit werk en op mij heeft het steeds een yrote inJruk gema~kt dat hij bij het 
weg~n met een zeer gevoelige torsiebalans nauwkeurigheden had bereikt van ongev~er een 
mi ll i oensta milligram. De problemen die zich voordeden bij het hanteren van kleine, on 
zichtbare gewichtj c,J waren niet gering. Een open deur, een kuchje of een iets te haas~ 
t i ge beweging en al 1 e gewi chtj es waren verdwenen. 
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?iJn gevoel voor humor, zijn rnii dheir.1 e"l zijn ~Cilui d li~"v " trl ,;-~ ... 1 ',!, Jt: ·i 
bij wetenschappelijke biJeenkoillsten. Stude;;t~·n hebber. dez~ c.g,n"chaµpen in r.em na.;
t.el ijks gezien. Soms bleek uit een gevette reacti Il wat in he~ omging. Zo ho:irde il· 
eens ee"l spreker betogen dqt het zeer de vradg y,a~ of de wet van lieuton, kracht ,s 98& 
l i Jk aan rnas . ,,. srwl I in,;;, nu wel VGn to~passing zou zijn op de 1 evende r.att:l'"· N3 
afloop van da 1 eii ng onthi ei d Prof. Hurger zich V'!n commenb:::- totdat de s:::-eke,, i ·, 
wie het zel rvertromrnn tot over:;;oed w2.s g3st-Jgen, aan Prof. tlurger vro-ig zijn in;:; ~e ... 
ming met het geponeerde te hetu;gen. Deze aarzel uCJ geen ogenblik on lCJÎ: 11 rfoLuuri ij k 
gaan die kl ass:eke wetten niet op in de le"ende natuur, kijkt U m<!ar eens naar ~ .. t 
varke: .. ',/ai.neer U het aa'l Z'jn staa:-t trekt g:rni: net ziel bewegen i:l een rid,t ing di :: 
1eç·,:i~estel d is a::in ui e var. de kracht" •. 

Tot op het 1 aatst bleef de wetorischap hem boeien, met gaes-.drift ·.nl gde hij hel 
college over suhcellulaira biologie on na:i na afi cop van deze colle~es actief deel aan 
de discussie. 

Mu r,ij niet raee'.' c,n(.,er ons is beseffen we uat ons Fysisch Laboratorium de laat
ste van een generatie v.in veelzijdige f,sici heeft verlore• . Het is opvallend dat dit 
v.rl ias kor:t op ee!l ogenblik dat de natuurkunde in Utrecht nog slechts wordt bedreven 
door een groep eng gespecial isJerde mensen in een ruimtelijk gedesintegroeç~ Fysi~ch 
Laboratorium, aan een Universitait di s btJsta<1t uit een groot aantal onafha:1kelijke 
instltuten en laboratoria. 

,~ls do nie1.,1e generatie gaat pogen uit de chaotische verzameling bezigheden een 
synthese tot stand t• brengen kan het goed zijn te denken aan de man die v~e aspec
ten van de wetenschap in zich t ot aen harmonisch geheel wist te verenigen. 

R. Braa111s . 

PROFESSOR dUHGER ,J.S FYSICUS EN MEDICUS 

Voor een enigszins toereikende beschrijving van de eigenaardigheden van medicus 
en fysicus zou een boek nodig zijn. Prof. öurger heeft zelf v~el gedacht, en soms 
waarschijnlijk wel getobd, over de verstandhouding tussen deze twee kasten en hij 
heeft persoon] ijk veel bijgedragen tot verbetering ervan. Laat ik hier slechts op 
anecdotisch-phenomenologische wijze enkele relaties tussen de twee beschrijven. 

In mijn eerste jaar als medisch student vGrscheen voor het bord van de college
zaal van het Fysisch Lab een buitengewoon kwiek mannetje dat mot een indrukwekkend 
vermogen tot precies en oondig formuleren een vorm van natuurkunde bracht die mij 
bijzonder aansprak. Er kwam weinig gereken aan te pas - waar ik slecht in was - de 
fomul es verschenen op grond van verstandige overwegingen. U wilt wel gel oven dat dit 
ook al 1 emaal braaf uitgerekend kan worden, en de spreker - iets ongewoons - nodigde 
ons uit tot \"ragen stel 1 en na afloop. Hiervan maakten ook soml(ligen gebruik. Echter, 
als je aan Dr. Burger iets vroeg en hij antwoordde, dan wist je al weldra niet meer 
wat je gevraagd had. In de eerste plaats voelde de student zijn eigen denkprocessen 

.'i ch r.ie-t schi I po,J-i. ·a~~.1eLI a :<'pe! e11 , ve.-~cl er. •_:1 r,.~ de :.i.w,i nd-snel heid \'an het 
brein tegenover r. :;-: , r2,'.'.' in de tweede µ1.., .... :( l c~!< het: Qrh1oord vaak ni ilt op de vraag 
te slaan. Bij nader inzie tileek dan ei C1E>'11:; !: l.. _ !:serd, de vraag niet op het anhoord 
te slaan, en in feite nergens op te slaJ~. Het for~uleren van een zinvolle vraag, een 
kunst viaar Prof. Burger de hoogste waarde aar.he:;httc, moesi: nog geloerd worden. 
In dit stadium verloren vel en de r.:oeJ. Het gob: ·. aan overeenstemming tussen hun vra
gen on zij r antwoorden of erç-<?r, :ussen zijn vragen en hun antwoorden, l ei J:Je o ij ~Jrn
~i ge s+udenten tot een bijkans o~tzinde 2nost voor Dr. 3urre~ "Burger is mijn gees
tel iJka wurçer 0 stond gegrift in een van J'l C'Jl legebanker., een wanhoopskreet waar Bur
ger zelf hartelijk w moest lachen, .;ant hij bez:it een groot gevoel voor humor e'l kon 
zei f zeer onveri.:acht uît ue hoek komen. Hij en zij spraken een verschillende ta::il en 
J&ar ae~ c~or het al;e~een de nel.· 1ç heeft zijn eigen begrippenwere!d als juist te 
k~ndhn·1e:11:erd het duroersP. begrippenstelsel als vijanJig ervarer, en steli.le men zich 
teuieei' cfoor net overdrever. of lachwekkend te vin1..en, 11 razend knaµ 11 mis.::chien, maar 
zinloos vcllr het 11praktische leven° waarvoor ieder immers meende voortreffelijk te 
zijn uitgaru~t. Het durgerse taal- en begrippenstelsel - het stelsel van de nat~•rkuij
di~e. maar dan in zeer zuivere vorm - was zo vreemd aan een deel van de studenten be
volking dat een hele folklore ontstond van bizarre tentamen vragen die co!t een~ doo~ 
hem gesteld ZLudcn zijn. Nie ~ierin geïnteresseerd is dient zich het "Burger diciaatfl 
te verschaffen. In het licht van latere carrières is het misschiet ietwat verwonder-
] ijk te vernemen dat deze anecdotische collectie was samengesteld door~- Klip en 
aan studenten werd gesleten door G. van Herpen. (Geldgebrek in die dagen mag missc11i en 
ter verontschuldiging worden aangevoerd}. Gal ukki g was het onbegrip vaak all een het ge
volg van een zekere onrijpheid. Menig arts die later onderzoeker Burger opnieuw ont
moette, kwam tot de ontdekking dat de vroeger zo schrikwekkende docent een beminnelijk, 
geduldig paedagocy was. In plaats van de vroegere afweerhouding tegen de medische fy
sicd (knaµ mdar nutteloos) ontstond vaak de gesteldheid van:"Wij zijn maar domme dok
ters en wat wij kunnen doen daar haalt U toch de schouders voor op·\ 'wiet dommer dan 
een fysicus, wel anders" bracht Burger hier altijd tegen in~. Dit lijkt misschien van
zelfsprekend, maar er was een Burger voor nodig om het steeds weer te zeggen, want 
zijn stem had de kracht van oprechdheid, onbaatzuchtigheid en deskundigheid. 

Bij de groei naar elkJar toe had Burger zeker minstens de halve afstand afgelegd 
maar hij zou er niet overdenken om nonbevoegd de geneeskunde uit te oefenen". Bij elk 
onderzoek waarbij patienten betrokken waren eiste hij de aanwezigheid van een arts, 
anders liet hij het onderzoek niet t!ct;r(a:m een naulilgezetheid di e artsen soms overJre-
ven vonJen. han de andere kant moesten ~rtsen zich echter onthouden von onbevoegd uit
oefenen Vdn de natuurwetenschap en hij ~as hieroij even nauwgezet in de eisen die hij 
aan natuurwetenschap~elijk onderzoek stelde. "Ik weet wel, ik ben nu eenmaal een 
schoolmeester" zei hij vaak, maar het was nodig telkens weer erop te wijzên dat een 
één-éénduidig veroand dient te b~staan tussen woord en begrip (wat hem zulf door zij n 
leermeester Julius was ingeprent), en dat medisch cnderzoek zonder gezonde natuur
wetenschappelijke grondslag gelijk staat aan kwakzalverij. Toch al noemde hij zich
zelf een scho~lmeester, pietluttig was hij ni ot en perfectioni;tisch evenmin. nnoe het 
yoed, maar niet te goed - juist goed genoeg, was ien andere les die hij mee gaf. 
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Zijn bestrijding van de fysische kwakzalverij was kortaf en soms pijnlijk voor het 
slachtoffer. "Mijnheer B, wat U daar zegt he~ft f1sisch geen betekenis" ,erd Jan ie
mand toegavoeyd die later als arts echter zijn proefschrift bij Prof. ~ur9er zou be
werken. Een voorbeeld van de rijping waar ik eerder cp dtelde. Het vourval is ook hier
om nog kenmerkend: Prof. Bu9er zou nooit ze9gen: •Mijnheer, U bent een ezel n. Aat meer 
dan één medisch hoogleraar gemakkelijk zou afgegaan zijn, en soms in sterkere bewoor
dingen. Burgers argumenten waren immers nooit ad hominem. Het waren steeds de zaken, 
nooit de personen die hij bestreed. Hij was merkwaardig mild in zijn oordeel over men
sen, ook al kon hij zeer temperamentvol reageren •• Hoewel hij in zijn manieren aen man 
van de oude st~mpel ~as, die nooit ie1and tutoyeerde, en die zijn afspraken met een 
ontmoedigende stiptheid nakwam, ontbeerde hij elke deftigheid. Hij maakte soms 1.elfs 
bepaald een jongenjachtige indruk. De hierarchie, de pompeusheid, de pose van de aca
demische, en s~eciaal de medisch-academische wereld moeten hem potsierlijk zijn voor
geko!llen. Hij heeft eens één van zijn promovendi, die daartoe door cnc .nvsnti t n31 r. in
slag en opstandige taal geschikt 1 eek, opgest ookt om In colbert en zonder paranimfen 
ter promotie ta komen, hem daarbij alle steun t oezeggend. (De prooovendus bleek echter 
voor deze gelegenhei d mineer revoluti onair dan hij had doen vermoeden). Het was mis
schi en juist zijn al gehele ahez i ghe id van pose en zijn rat i onel e,_ ondogmatische geest 
dia zozeer uitsl oeg hij de pragmatische Amerikanen. Hij was zonder twijfel in medisch
wetenschappelijke kringen de me~st bekende en de meest gezaghebbende Nederl~nder. In 
het voorjaar van 1965 was hij eregast bij het symp os ium over vectorcardiografie in New 
York. Tne jonge onderzoekers waren de moest uttlJundige begroeters: •Hell o, sir! Do 
you remember -.e ..:ere in your lab? 1//e di d as you suggest od , and it carne all out as y-0u 
told us! You kn ow,sir, we have your portrait on the wal! of our laboratory, and when 
we became discouraged ge just 1 ook at it! n 

Dezelfde avond zat Prof. Burger, moe van de reis, moe van een dag conferentie, nog 
lang niet herst~:d van het recent verlie~ van zijn vrouw, urenlang met deze mensen 
over hun onderzoekt~ praten. Op de slotzitting werd hem, geheel onverwacnt, gevraagd 
het s 1 otwoord te spreken. Zijn toespraak was typerend voor hem en de ovatie die volg
de gal d niet al leen zijn v10orden, maar vooral de mens Burger. Hij eindigde met de zaak 
die hem na aan het hart lag: de verhouding tussen medicus en fysicus. Prof. 8urger 
zag deze cate9orieen kennel ijk a1s min of meer invariant - gevolg misschien van zij r. 
tol erantio, lliaardoor hij iedereen recht op eigen manier van zijn toekende. 
Misschien zal de medicus zich meer en meer tot medisch ingeni eur of medisch technicus 
dienen te cnhi kkel en. Mochten er medi ei zijn die hi ertgen inbrengen dat dan de "me:i•
sel ij ke kant" van de gene~skunde verloren gaat, dan kan gewezen werden op de mens: 
Prof.Or. H.C. Burger. 

G. van Herpen. 
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O[ EERSTE PERIODE V~H PROFESSOK 8URGER IN HET FYSISCH LMBORATOR!Ufd 

Bij het heengaan van Prof.Or. H.C. Burger gingen mijn gedachten terug naar 1922 
toen ik voer het eerst kennis met he111 maakte. Al gauw besefte Ik de wilskracht en de 
wetenschap die hem kenmerkten in ons laboratorium. 

Zijn werkkamer, een kleine kamer nu verbouwd en thans kamer 215, met ernaast een 
prakt i cum ka111ertj e eveneens kl ei n en on vol doende in die tijd. fllen ging 

1 
ui st over tot 

verbouwing en uitbreiding van het 1 ab zodat het moeilijk werken was door de vele tril-
1 îngen ten geval ge van het sl oop1rierk en het laten springen van stadsmuren waarop het 
nieuwe gebouw zou komen te staan. Maar toch bleef Professor Burger doorgavn met werken 
gesteund door ~rof.Or. L.S. Ornstein, to.en hoogl eraar-dîrecteur. Hij kreeg het voor 
elkaar dat er 1n het plants oen, tegen de helling een noodgebouw kwam waarin hij kon 
werken en prakticum kon houden. 

Ook in de werkplaatsen kwamen veel opdrachten van hem binnen voor nieuwe appara
tuur, zodat op het prakticum nieuwe proeven gemaakt konden worden t oen het gebouw 
kl aar was. Het was een grote aanwinst die prakticumzaal 111et daarnaast zijn zit- en 
werkkamer. En of Dr. Burger dacht 'we moeten inhal en wat we door de verbouwing achter 
zijn gekomen~, weet ik niet maar het ging toen hard, als men nagaat dat hij jaren ie· 
dere week Jr1e dagen verschillende onderzoekingen verrichtte, een dag met Prof.Or. 
L.S. Ornstein, een met Prof. W.J.H. liloll en een dag met Dr. P.H. van Cdtert, dadrna 
zijn e'.gen .erk en toen Professor bloi I niet meer naar het lab kon komen ging hij naar 
het huis van Professor lfol l om daar sa111en de onderzoekingen voort t e zet-ten. 

Zo was hij altijd met de studie bezig maar ook altij d bereid om als je hem iets 
vroeg een uitgebreid antwoord te g&ven. 
Ik houp dat ik hiermede een idee gegeven heb van het vele werk in de begin periode van 
Prof.Or. H.C. 8urger in ons laboratorium. 

J. van Bennekom. 
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PROF. BuRGER ALS VRIEl'ID rn aJLLEGA 

Toen ik door allerlei cmstandigheclen pas in 1925 mijn intrede in het Fysisch La
boratorium deed, trof ik daar Buryer als een gezeten burger aan. In deze eerste tijd 
heb ik weinig contact met hem gehad. Hij werkte gaarne met anderen aan een bepaald 
onder~erp één dag per wesk samen: met Moll, met Ornstein, met Van Cittert en 1 ater 
veel met Van ;maan. · 

Goed heb ik hem pas l~ren kennen na zijn huwelijk, toen hiJ in Bilthoven kwam u,o-

nen. In die tiJd ging een steeds groter 11ordend gezelschap van aan de univ0rsiteit 
verbonden stafleden 's morgens met dezelfde trein van Bilthoven naar Utrecht, o.a. IAin
naert, Van ~ijk, Berkelbach van den Sprenke1, Burger en ik. Er waren ook nog eer: tand
arts en een meester in Ge rechten bij, GedurenJe die toen nog 10 à 11 minuten durenue 
rit ontstonden er interessante discussies over de meest uiteenlopende orderwerpen. 

Maar het beste heb ik Jurger 1 eren kennen, to,rn wij na de mei dagen van 1 40 op de 
fiets naar Utrecht gingen rij uen. Wij troffen elkaar wel niet iedere dag, maar Bur
ger reed iets snèl1e, dan ik, zodat hij mij nogal eens inhaalde, zowel op ~a heen
als op de terugweg. Het gesprek werd dan meer persoonlijk dan in het treingezel:chap 
mogelijk was geweest. Soms Yaren het wetenschappelijke gesprekken, soms ook her1nne
rinyen uit de oude tijd {wij scheelden maar 1 m&and in leeftijd) over oud Utrecht of 
ovdr de paar-,ot.ram naar Zeist, waar hij vroeger ·ge,1oond heeft. Zijn meest fráppante 
verhaal heb ik wal gevonden dat zi1n tlroer en hij als jongens het bos ingingen. Eén 
werJ geblinddoekt en coo:- de :ir>dtri.,oor het bos gel ei d. De gebl ird-:;:ek'te moest dan rui· 
ken langs welke bomen zij 1 ie;:ien! liat een reukorgaan! Geen wonder da-t hij nooit ge
rookt heeft! 

Burger za: met Mall in een comnissie om wetenschappelijk de uarde van de wichel
roede te onJerzoeken. In Je tuin van fdol l werden verschillende metalen voorwerpen be
graven en de wi~nel roedelopers werd opgedragen deze op te zoeken. Er werd er geen, ~ok 
niet biJ toeval, gevonden. In h~t laboratorium werden op verschillende plaatsen radio
ad i eve stoffen verborgen, maar geen van de plaatsen werd ontdekt. 

Burger heeft op het laatst van zijn 1 even naast het grote verlies door het over
lijden van zijn vrouw ook nog de zwaar te verwerken deceptie gehad dat de groep, die 
onder zijn 1 ei ding zo enthousiast aan verscheidene· medisch-fysische problemen gewerkt 
had, met dit werk is moeten stoppen en in alle windrichtingen verstrooid is. Alleen in 
Amerika wordt zijn werk voortgezet. Hij stelde zich veel voor van een reis die hij daar
heen deze zomer zou gaan maken. Het heeft niet mogen zijn. 

Met Burger verliezen wij één van de markante figuren van ons laboratorium. Ook hij 
is nu geschiedenis geworden. 

E. F. til, van der Held. 
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PROFESvOR DR. HERMAN C"REI. BURGER 

~P het verzoek van Uw redactie enige woorden aan de persoon van de overledene te 
'!'ijden, ga ik met aarzeling in, daar ik mij ze0r wel bewust ben dat, als ik het doe, 
ik toch zo grondig tekort zal schi ehn. Hij was een groot man, strikt eerlijk en zeer 
eenvoudig. De fysicus in Professor Burger is niet gescheiden tJ denken van de mens. 
En al ligt zijn wdenschappelijke werk van de laatste 20 jaren op een ander tarrein 
aan dat van vroeger tiJdon, de manier van werken en de wijze van probleem stellen 
bleef dezelfde. 

Hij hield van overzichtelijkheid en eenvouc: ik :.!enk hierbij bijv. aan het uiterst 
simpele apparaat, gebruikt bij de experimenten voor zijn dissertatie, welk toestelle
tje hol aas in 19ti3 verloren geraakt is; ik denk ook aan de opstelling van de Lummer
Gehrcke pi aten op punaise punten. Ook zal ik al tijd met veel genoegen terugdenken aan 
de vele debatten met mijn man, soms zeer heftig, maar altijd in grote harmonie gevoerd, 
anders hJd die vri enJschap ook niet bijna 50 jaren stand gehouden. 

De belangstelling voor zijn leerlingen was ook zear yroot: hoe kon hij een goede 
col lege-assistent bijv. waard0ren of een spitse vraag van een student, 0n hoc voront
waardigd was hij als op zijn vragencollege niemanó met ean probleem voor de Jag kwam! 

Voor elk probleem kon men belangstelling bij hem vinden en hij buzat do niet ge
noeg te waarderen gave uit ieder probleem, zowel wetenschappelijk als zuiver menselijk, 
ui reet de kern te halen en daardoor de probleemstelling te vereenvoudiy"n. 

füze eenvoud sierde zijn h,de persoon. Hij kwam ve0l in ons huis en zodollnde hoor
den lilij onder meer veel van ·zij'n werk en omgeving op het laboratorium of in het zie
kenhuis. Dezer dagen sprak ik toeval! ig een arts, die niet lang gele~en in kmerika een 
meJische tentoonstelling bezocht en da~r iets uit het werk van de 5 grootste carJio
logen von~: één uier vijf was nonzett Burger. Dát heeft hij nimmer zelf verteld! 

Hoe zwaar is hem het verlies van zijn vrouw gevallen. In uit zo harmonieuze huwe
lijk•i~ een scheiding moeilijk in te Jenken. Misschien moeten wij daarom dankbaar zijn, 
dat een lange eenza.imheid hem bespaard is gebleven, al is het voor zijn zoons zeer 
zw~<lr om beide ouders in één jaar tijds te moeten verliezen. 

Voor z1Jn vrienden was hij bijzonder trouw, dat heb ik persoon] ijk &terk mogen on• 
dervinden. Ik zal dan ook met grote dank aan alle omgang in die vele Jaren terugoen
ken en hoe groot de leegte is, die zijn heengaan veroorzaakt, ik meen dat de Jank moet 
overheersen. 

J. G. van Ci ttert-Eymers. 
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TER N,,GEDr1CHTENIS i,,,N 1-'IM.DP-. H.C. BURGER 

Met groot leedwezen heeft de werkgroep van het St. Antonius Zi ek.enhui s ~P het \i J-

bi ed va·n de hart- en vaatchirurgie !<ennis genomen van het over] ijden van Prof. Burger. 
Door een reeks van omstandigheden was )n de loop van de jaren een. contact tot stand ge
bracht, dat meer ·.:ias dan all .:en een formele relatie en het is mij een pehoef,te hier neer 
te schrijven, op welke wijze dit contact, is ontstaan en hoe het leidde tot een bewonde
ring en grote appreciatie voor de figuur van Burger. 

Omdat Prnfessor Buryer al zo heel lang aan de Uni versi tei t va!) Utrecht heeft gedo
ceerd, heb ik ook nog behoord tot de studenten, die van hem de eerste lessen kregen in 
de medisch~ fysica. Destijds reeds, was ik ervan doordrongen, ho~zeer hem dit gebied 
van de wetenschap ter harh ging. En het was dit enthousiasm_e, dat als oen vonk over
si oeg op de stud~ntan. Zonder enige twijfel was_ dit, in d~ jaren dat ik studeerde, en 
dat was in de jaren rond 1925, een nog h,:el nieuw vak. De ra~o.daarvan wer<l niet door 
iedereen yezien. Tcch gaf het degenen, die oeze col l~yes volgden een basis die althans 
hun denken m.;.è natuurwdh.nschappt:lijk richtte, dan tot c,p dat ogenblik gebruikelijk 
was. 
Op Jatzel fde ogenblik bagcn de biochemie zijn intrede ta doen in de geneeskunde en het 
zijn t-ei J;i richtingen, die van da biuchemie en van del medische fysica, die de onhik
kel ing van de gi:j neaskunde iJÎJ na uitsluitend heb:Jen bepaald,_ waarbij de ;.,irote vorderin
yen op het gel.lied van de medische fysica de kliniek niet hebben terug gedron,;ien, inte
gendeel, maar de k1 lniek juist niGuwe impulsen heeft gegeven en haar verlost he8ft uit 
het slop van ue QUdSi-weten~chapf)el ijke benadering. 

In die tijd reads ~as lluryer, zcals hij altijd is geweest, een actieve man, àie wel 
gevreesd werd dJLr de studenten om zijn precisie, maar die aan de anJere kant toch iets 
warms had, iets hartelijks, waardoor da studenten zich tot hem aanget_rokken voel den. 
Zijdelings heb ik toen waargonomcn, noa,hij zich ontwikk81 de tot een autoriteit op 
zijn gebied, en het deed me altijd plezier te zien, hoe hij toenemend werd gewaardeerd. 
Burger had iets in zich van -,e 11eg!lerei der; hij moest een nieuw 1 and ontgî nnen, filûest 
daarbij vijanden afslaan en vrienden maken, en het gin9 hem in het al gemeen zeer goed 
af. lk,heb geen competende om te oordelen over het niveau van zijn werk, maar het zegt 
toch wél.iets, uat zijn onderzoek OP het gebied van de vectorcardiografie in de gehel u 
cardiologische wereld, tot ver buiten Europa en met name vooral ook in 1,merika, werd 
erkend als fundamenteel. . 
De vectorcardiografie "in de afleidingen van Burgern is een begrip geworden. 
Talrijke proefschriften yetuigen van zijn originaliteit an tevens van zijn behulpzaam
heid voor degenen, die bij hem wetenschapµel ijk wilden werken. 

Nu al weer een aantal Jaren gel eden bel de Professor Burgar mij op met ue vraag, of 
ik in staat zou zijn een aantal patienten te laten onderzoeken, do~r middèl van ue vec
t orcard i ografi e. ~ij waren daartoe gaarne bereid, omdat het toenemend dui oei ijk werd, 
dat de vectorcardiografie hiaten kon aanvullen, waar de electrocardiografie faalde. 
Met was interessant om te zien, hoe Professor rlurger de patienten benaderde. Uitermate 
voorzichtig, en met alle mogelijke voorz..irgen: hij wilde bijv. nooit een vectorcardio-

1 
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gram mak0 n, zonder dat daarbij eari arts aan-~ezi<; was.,. eJ_n houJing, dia in schrille 
teQenstellin9 staat tot lis soms bijna ge•!aarlij~e wijze, waareµ moderne ondet·zoekin
\;en aan pati enten kunnen worden verricht. Ui t;r ~, nauwgezet ondurw~ erp Prófassor Bur
ger dan de vectorcardiogrammen aan een analyse ~n gaf een·zo goe0 mogelijk advies, dat 
b1j de· beoordeling van de mogelijkheid tot operatia een bel~ngrijko rol spo~lde. 
Later werden de contacten nog ~at persoon] ijker en enkele malen heeft Professor 8ur
ger voor onze ~erkçroep voordrachten gehouden, bijv. over d~ betekenis van de vector
cardi ografi e en over r,oderne onderzoekingen op Jit gebi ad, ook uit het buitenland. Op
ni euw werd ik dan weer getroffen door zijn uitzonderlijke gave tot het duidelijk ma~r-1, 
van ing'1wikkelde problemen •. Hij had daarbij de juiste instelling om voor ean groep me
dici er vanuit ta gaan, dat ze van dij fundamentele.begrippen praktisch niets weten. 
Hij bouwde de moeilijke beyrippen op uit de ffiBest eenvoudige. Het was dan dikwijls 
zo, dat men na afloop het ~eva~ had dit probleem he~ goed te begrijpen, totdat de 
volgende morgen bleek, hou moeilijk het wel was, en welk een begaafd man dergelijke 
moeilijke problemen had geëtaleerd. hlen kreeg een soort van heimwee naar de exactheid 
.en naar het doordringend vermogen van analyse die een dergelijk fysicus kan bezitten. 
Ju irt in-u-1 allarlaatste tijà hadden wij plannen gemaakt tot een veel verdergaande 
activiteit op het gebied van de vectocardiografie en daartoe had Professor Ourger zijn 
apparatuur In het St. ~ntonius Ziekenhuis opgesteld, om nog <lichter bij de patienten 
t ~ kunnen 1erken. Het is daarom in de eerste ~aats voor ons een groot verlies aan 
w6tenschappel ijke inureng, die zijn overlijden he~ft meegeoracht, maar nog meer zul -
Jen wij de man missen die vns zo hartelijk en kameraadschappelijk welgezind was. Men 
meet daarover weer niet te min denken, want in zijn contacten met ~eze :werkgroep was 
hij vrij revolutionair, omdat hij bewust contact zocht met eon niet-univer~faire groep_ 
\lat dat betreft was hij weer ·een voorloper van een· nieuwe tiH, waarin Ge grote para
universitaire ziekenhuizen toenemend zullen moeten samenwerken met de universitaire 
ziekenhuizen, willen ze beiden het hoofd kunnen bieden aan grote mceil iikheden. 

Burger, in het geheel niet behept met starre, cunservatieve opvattingen; ging vrij 
an onbewimpeld zijn weg en trok zich van kritiek op deze gang van zaken wuinig of niots 
aan. 

Ylij. zuil on hem ons altijd herinneren als ef:n voor zijn leefiijû ongemeen jonge 
man, vol met sprankelende ideeën, levendig, opgewekt, vriendelijk, humoristisch, kort
om een man met een intensief geest el ijk 1 even en bovenui en en boven all es een zeer 
goed mens. 

C.l.C. van Nieuwenhuizen. 
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lfl !lltr,OR I A;i PROF. er, .. C. BURGéR 

In mijn agenda staat nog een afspraak met Prof. H.C. Burger, maar hij zai nie: ko
men. Voor het eerst niet, ~ant hij kwa11 altijd als er een beroep op hem we"d gedaa:i 
han discussies over nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen in het Medisch-Fysisch lc
stituut T.N.0. zal hij nu niet meer deelnemen. Dit Is voor ons moeilijk te ver••erken, 
want Prof. Burger is van den beginne af zo nauw biJ het Instituut betrokken çeweest. 
Zelfs nog vóór er sprake was ven een Gezondsheidorganisatic T.N.O. - in het eind van 
de veertiger jaren - begeleidde hij reeds de eerste tastende pogingen om in T,N.0.
verband ook medisch-fysisch werkt~ gaan verrichten. Later - in de vijftiger jaren -
toen de nledi sch-Fys i sche 11fdel i ng T. N.O. 1,1erd i ngostel d, werd hij hi enan bestuurslid 
en later onder--voorzitter. ,.ls hij al eens een Bestuursvergacering niet kon oijwonen, 
hetgeen zeer zelden voork4am, had hij daar een zeer gegronde reden voor. 
Consequent als hij was, zette hij zich naast zijn universitaire taken en plichten ook 
vuor oezc funktie volledig in. Steeds wanneer hij zich in een discussie mengde of zijn 
mening gaf, .,,erd er 111et aandacht naar he111 geluisterd, niet alleen vanwege zijn gezaq 
en deskundigheid, maar ook o~dat wij ~ns er van bewust waren, dat zijn zienswijze een 
verrassingselem,rnt kon bevalt.in door zijn o, · ,;, 18 kij k. 

Na zij woorden viel vaak de s~ il te van net ~daaraan hei:i~en wij hel emaa1 niet ge-
dacht n. 

Hij leek onvermoeiboar en was steeds opgewekt, daardoor werd op zijn bereiJ~illig-
held een z~are ~iss~ getrokken; hij werd vaak betrokken ln problemen, die ni et direct 
de zijne ..-r.rcn. Hij stond echter altijd klaar en 1 eefde zich in elk .., rob! eem in wan
neer er ean beroep als raaûsman op hem werd gedaan. 

Hie~uoor hgeft het ~edisch-Fyslsch Instituut T. N.O. veel aan h8111 te danken; hij ~as 
eerst voor ons een graag gezien, geacht Bestuurslid en later een graag geziene en ge
ëerde gast. ZiJn lo(}isch denken geuood hem bij het bereiken van zijn zeventigste levens
jaar veel van zijn werkzaamheden door te geven en over te laten aan Jongeren, hoewel 
hij bij het vol-toeren van dit besluit weerstand onderv<ind: wij wil C:en en konden hem 
niet mhsen. 

Nu is C:an het onherroepelijke geschied, Prof. H.C. Burger is niet meer. Ons bll)ft 
echter meer dan de herinnering, ons blijft de Medische-Fysica in Nederldnd. 

D.H. Bekkering. 

.,., . 

Het is moei! ijk in dit korte bestek de grote vardiensten van een veel z · di IJ man als 
Professor Dr. H.C. Burger te beschrijven, want naast alle eenvoud van karakter en le
venshouding, had zijn wetenschappelijk ,erk zéár vele, uitJánl upende richtingen. Deze 
schets g~~ft derhalve slechts een onvolledig beeld van de gehele mens. Met zekerheid 
v.unnen •~J z~gyon, d~t deze verschil lende gebieden allen éénzel fde uitgangspunt hadden: 
de gr?n~ighei~ van wetenscha~pelijke opzet, gepaard aan een grote mate van doeltreffen
de kr~~1ek, niet ~]leen op het werk van zijn medewerkers, maar ook op eigen onderzoek, 
D:arb1J ~~s h~t steeds een genoegen zijn heldere betoogtrant te horen: hij poogde - ik 
citae: zi J n e! yen woc.rden - steeds een één-aan-één-verwantschap te 1 eg~en tussen het 
beyri P en he , gesproken of het geschreven woord. Oi t typeert zijn scherpe ~eest. 
" Ze wa:en yesp'.~kk~n tussen h~m en zijn medewerkers altijd een bijzonder genoe990 

o~ hoog niveaJ. H1J ~ist een strikt wetenschappelijke sfeer t e scheppen met een achter
g:-ond ï1 grote \\lelwillendheid om iedereen van goede wil in zijn µrobl emen bij te 
s~aan. Het was steeds of in gesprekken ~et hem een frisse wind woei. 
. Jules ~ichelet, een 19e ~euws historicus, heeft eens gezegd: 
1·Penseignoment est une f orme d1 amitié 11 • Hij bedoelde daarrn.iJe niet de "amitié" in d 
b~t~ke~:s, die er v~elal in het dagelijks leven aan gegeven word!, maar een zqkere a~
f1n1te1t,_~~n genegenhe!~. van hoogl~raar tot student. Deze sfeer van genegenheid be
stc:id altlJv en ~erkte u1Jzonder stimulerend op alle medewerkers, jong en oud. Men wel"I.I 
door hBt enthou:1a~me van.Professor Burger onwillekeuri g med~gcsl eept: men "liep warm' 
voor 

1

het bet:efrenoe prob1eem. ~elk een voorrecht zulk een 1 eermeester te heu~~n geh_d! 
h,l J n herinneringen aan Professor Burger gaan terug tot okt cbar 1945. ! k kreeg toen 

vr·r. herr. ~e opdracht de oorsprong van de harttonen te onderzoeken door middel vZJ n eeri 
~~~h:~at1sche curven-analyse. Wij spraken later over deze periode als over derhartton~n
ti~d • Oe resultaten van deze :.i'?erimenten werden in 19119/1950 in beo artikelen gepu
bl 1 ceerd. 

. 1~ 1960 vroeg ik ~em, na 111~~n doctoraal-examen, tijdens een kort e ontmoeting in de 
gJ,19 1n het laboratorium, of h1J een onderzoek voor mij had. Het antwoorci luidde: 0;1-

dorzoe~t U maar eens de reacties van de mens bij de insp~nningen van het da;alij kr. lc
ve,:i. Dit onderzoek over "Arbeid en Inspanning" heeft t ot e.,., proefsc~ri ft ge, eid: het 
n~~ voor het_JaatC • !hij promotor zou zijn ••...•• Over uit proefschrift sc~rcaf mij 
o.a: de emeritus hoogleraar in de röntgenol ogie aan de Universiteit van hmsterda~, 
Pro,• Dr. J. van ~bbenho:~t Ten gbergen onder meer het vol gondt!: 1- c Professor êl.!rger Ua 
pro~o~or heeft_w1llen ZlJn, spreekt ook al boekdelen. Dit aa5 een heel bijzonder man, 
a,in w1 e de medische wetenschap veel steun heeft gJhad. Ik hf:D eens een cursus bij hem 
gel open en heb daar evenveel van çeno!'ln als indertijd van de c•m:;ussen van L, . · 
de T~ylerstichting. Een groot msn, een eminent fysicus is, hel aas, te vroog va~~ ons h~en 
gegaan. Wij zullen hem node missen; hij heeft nog vele probl eoen, die hij van plan was 
ter hand te ne:nen, aan ons t~r ui herk i ng overçel ,den. Jij zullen pogen dit door heil 
naç,elaren !jrote çaesti::1:jk gccd in zijn aecst cp b; losse:i e,1 trachte~ waar te maken 
.: . .it eer.s een anJc,· l.l,:tcr:;.•1s .. : ::e rc.·1~c 1·•::•,, I.J. Ar.ir ·are, Qez.~gd heefl: "lei 
1 ' . .,.,.~ rie -=·_:+ ,,r~;.~. r 1" · .. :< ~ -~ . .}~: C'r:!Î . :"\ . 

L.J. Ko')J) , ,, 




