
Lager onderwijs genoot ik aan de Openbare Lagere School te 
Rotterdam welke onder leiding stond van de heer R. A. C. Sneep. 
Op deze school ontving ik in de hogere klas !;en les van de heer 
L. C. Vaross.ieau. Van 1939 tot 1944 doorliep ik de Libanon H. B.S. 
te Rotterdam. Mijn belangstel ling voor de natuurkunde werd .daar 
gewekt door de natuurkundedocent dr. G. J . v. d. Berg. 
In 1945 volgde mijn inschrijving a·an de Ri jks Universiteit te Leiden, 
waar ik in 1951 het doctoraal examen aflegde. 
De laatste jaren van mijn s tudie tot 1953, werkte ik bij prof. dr. 
C. J . Gorter aan para- en antiferromagnetische resonnantie. 
In 1948 verwierf ik de Bataafse s tudieprijs, waardoor ik o.m. in s taat 
werd ges teld vele buitenlandse reizen te ondernemen. 
Van 1953 tot 1958 werkte ik aan de Technische Hogeschool te Delft 
als wetenschappelijk ambtenaar op het propeadeutische- en la ter op 
het derdejaarspracticum. 

Tezamen met ir. L . J . Poldervaart verdieptE.~ ik m11 1n het ont
Werpen yan ·s usceptibili tei tsbalansen" Deze samenwerking werd voort
gezet ·äan àe Technische Hogeschool te Eindho ven, waar wij beiden 
sedert 1958 in de afdeling der algemene wetenschappen werkzaam 
zijn. 
In de sectie instrumentele analyse, onder leiding van prof. dr. P. van 
der Leeden, konden wij een gevoelige susceptibilHeitsbalans laten 
bouwen. De uitvoering geschiedde door de werkplaats van de C. T .0 . 
cnder leiding van de heer H. M. Silvester. Vele technische problemen 
werden opgelost door d~ heer J . P. Gul iger. Het snel gereed komen 
van de balans was slechts mogelijk door intensieve belcmgstelling 
van de C. T.D. en door adviezen van wetenschappelijke specialisten 
van alle afdelingen van deze Technische Hogeschool. 
Bij de voorbesprekingen van de metingen met de balans en bij de 
discussies over de resultaten is het contact r..et de hoogleraren van 
de afdeling der scheik.Wldige technologie en hun medewerkers van 
groot belang gewee~t. 



Bron: A sensitive balance for measuring magnetic susceptibilities
design and some results, Proefschrift TH Eindhoven, 30 juni 1061.

In de periode waarin de açparatuur we rd be;roefd en waarin proefme

tingen werden verricht, verleende de heer A. A. Beerens waardevolle 
hulp. Bij de metingen die in dit proefschrift worden besproken, had 
de heer C. H. Mossen een groot aandeel in de werkzaamh eden; de 
heer A. G. L. M. Weijts bood hierbij eveneans belangrijke hulp. Zijn 
medewecking was mogeli jk dankzij een toelage van he t Eindhovense 
Hogeschool Fonds. 

Dankzij een toelage van het Eindhcvense Hogeschool Fonds zal 
het n.ogeli jk z i jn in september a .s . over onze onderzoekingen een 
voordracht te houden op een conferentie in J apan. 

Als neventauk had ik o.m. zitting in de commissie voor het Stu
dium Generale welke onder voorzitterschap staat van prof. dr. ir. 
F . Ph. A. Tellegen. 

Met ingang van J september 1961 heb ik een tijdelijk " lecture
ship" aar:ivaard aan de Univers ite it vtJn Bangor (Wales) , welke f W1Ctie 
kan worden gecombineerd met voortzet ting van het wetenschappelijk 
werk in Eindhoven. 

Aan de tots tandkoming van dil proef schrift droeg mej. B. Hendriks 
bij door het typen van he t moe ili jke manuscript; mevr. A. C. M. J. 
Duffhuis vervaardigde de tekeningen. De Engelse tekst werd gecor
rigeerd door mr. A. Smith -Hardy M. A. 

De technü>che uitvoering en vermenigwldiging van dit proefschrift 
werd verzorgd door Je reproduktiedienst van de Technische Hoge
school te Eindhoven. 




